
Pai que perdeu família em engavetamento na 
rodovia pede R$ 7 milhões de indenização

FUMAÇA DE QUEIMADA PROVOCOU ACIDENTE

Jovem é baleado 
nas pernas em 

tentativa de 
homicídio
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Um rio-pretense, de 20 
anos, foi internado na noite 
do último domingo (21) após 
ter sido baleado nas duas 
pernas, às 21h10, enquanto 
aguardava em frente à casa de 
um amigo, no Jardim Nunes. A 
vítima foi socorrida até a UPA 
Norte.    Pág.A4

Motociclista 
bate em poste 
e garupa sem 

capacete morre
Uma mulher, de 30 anos, 

morreu às 6h30 domingo (21) 
quando a moto na qual esta-
va na garupa colidiu com um 
poste de iluminação, numa 
rotatória da Avenida Philadel-
pho Gouveia Neto. Ela estava 
sem capacete e o motociclista 
embriagado.     Pág.A4  

Rodrigo Garcia é oficializado 
como pré-candidato a governador

Pág. A3

Projeto quer 
obrigar estudo 
para instalação 

radares
Os vereadores de Rio Preto 

vão analisar nesta terça-feira, 
23, durante sessão ordinária, 
projeto de lei do vereador 
Bruno Marinho (Patriota), que 
obriga realização de estudo 
prévio antes da instalação de 
radares.   Pág.A3

Edinho 
acompanha 

entrega de viatura 
aos bombeiros

O prefeito Edinho Araújo 
compareceu na manhã desta 
segunda-feira, 22, ao ato de 
entrega de uma nova viatura 
de modelo auto-bomba de sal-
vamento ao 13º Grupamento 
de Bombeiros, no bairro Boa 
Vista.    Pág.A3

Procon alerta para vendas 
pela internet na Black Friday

Trânsito abre inscrições em 16 pontos de táxi

Lutador 
rio-pretense 

vence confronto 
de MMA 

O lutador Eduardo “Chapo-
lim”, de Rio Preto, venceu sua 
luta por nocaute neste domin-
go (21) na terceira edição da 
competição de MMA Brazilian 
Fightining Series (BFS). Pág.B1

Rio Preto 3x3 
garante vaga 
na etapa final 
do Brasileiro

A equipe Rio Preto 3x3  con-
quistou neste domingo (21) a 
vaga para a etapa final do Cam-
peonato Brasileiro de Basquete 
3x3 da Confederação Brasileira 
de Basquete (CBB).     Pág.B1
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Acidente aconteceu na SP 310 próximo a Araraquara e matou esposa e criança de 10 anos

Rodrigo 
Garcia 
foi ofi-

cializado 
como 

pré-can-
diato do 

PSDB 
a gov-
verna-

dor em 
2022

CAMPEÕES
Os rio-pretenses 
Ricardo Maluf, 
Junia Veloso e 
Adriano Froes 
ficaram com o 
primeiro lugar 
na prova de re-
vezamento Mi-
xed Relay, neste 
sábado (20), no 
Super Triathlon 
Caminhos do 
Mar. Pág.B1
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Vencendo as 
diferenças

O dia 25 de junho marca 
a adoção pela ONU (Organi-
zação das Nações Unidas) 
da Declaração e Programa 
de Ação de Viena (1993). 
Consta lá, entre seus 100 
tópicos, que “a Conferên-
cia Mundial sobre Direi-
tos Humanos considera a 
educação, o treinamento 
e a informação pública na 
área dos direitos humanos 
elementos essenciais para 
promover e estabelecer 
relações estáveis e har-
moniosas entre as comu-
nidades e para fomentar o entendimento mútuo, a 
tolerância e a paz”.

Sabemos que muito falta fazer para vermos todos 
os objetivos desse memorável documento integral-
mente cumpridos. Daí meu empenho de sempre 
apresentar também nossa modesta colaboração.

Aliás, no tocante ao entendimento geral de povos 
e nações, como escrevi em meu livro Reflexões e 
Pensamentos — Dialética da Boa Vontade (1987) e 
anteriormente no Jornal da LBV (janeiro de 1984): 
(...) quando falamos na união de todos pelo bem de 
todos, alguns podem atemorizar-se, pensando em 
capitulação de seus pontos de vista na enfadonha 
planura de uma aliança despersonalizada, o auto-
matismo humano deplorável. Não é nada disso. Na 
Democracia, todos têm o dever (muito mais que o 
direito) de — honestamente (quesito básico) e com 
espírito de tolerância — enunciar seus ideais, sua 
maneira de ver as coisas. Entretanto, ninguém tem 
o direito de odiar a pretexto de pensar diferente nem 
de viver intimidado pela mesma razão. Já dizia Gandhi 
(1869-1948) que “divergência de opinião não deve 
ser jamais motivo para hostilidade”. E foi por nisso 
acreditar que, com certeza, o Mahatma se tornou o 
personagem principal da independência do seu povo.

É ainda do sábio indiano esta notável afirmativa, 
quanto à necessidade de se fomentar a Cultura de 
Paz nos corações para vencer as animosidades entre 
os diferentes: “Que seus pensamentos sejam positi-
vos porque eles se transformarão em palavras. Que 
suas palavras sejam positivas porque elas se trans-
formarão em ações. Que suas ações sejam positivas 
porque elas se transformarão em valores. Que seus 
valores sejam positivos porque eles determinarão seu 
destino”.

Mesmo que diferentes
Destino traz à mente o fulgor das crianças nas 

quais pensamos, ao nos empenharmos em levar-lhes 
uma cultura de Paz por meio da educação intelectual 
aliada ao afeto. E lhes apresento o resultado desse 
esforço, quando benfeito, nas palavras, na ocasião, 
de um Soldadinho de Deus (carinhosa maneira de nos 
referirmos às crianças, na LBV), que cresceu sob as 
asas da Pedagogia do Afeto, bandeira de vanguarda 
de nossa lide legionária. Letícia Tonin tinha 7 anos 
quando disse: “O Amor é maior do que tudo, mesmo 
que as pessoas sejam diferentes”.

José de Paiva Netto Đ Jornalista, radialista e 
escritor.

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

ARTIGO Procon alerta para golpes 
na internet na Black Friday

Criada nos Estados Unidos 
em 1941, Black Friday já virou 
tradição no Brasil por con-
ta dos descontos oferecidos 
por diversas lojas no período. 
Oficialmente ela ocorre nesta 
sexta-feira (26), mas algumas 
empresas já começaram a 
anunciar suas ofertas. Com 
previsão de aumento nas ven-
das, o Procon de Rio Preto 
pede para que os consumidores 
fiquem atentos com ofertas 
irreais e golpes na internet.

“Antigamente o Black Friday 
era somente na sexta-feira, 
mas agora está feita durante 
toda uma semana, até mais de-
pendendo das lojas. Com isso, 
há um aumento no número 
de golpes, que anunciam des-
contos estrondosos de 80%, 
90%. A nossa recomendação 
é para que os consumidores 
tenham preferência por fazer as 
compras de forma presencial”, 
afirmou o diretor do Procon, 
Jean Dornelas.

Caso a única opção para 
comprar determinado produto 
seja pela internet, o diretor dá 
dicas para minimizar o risco de 
cair em golpes. “É mais seguro 
comprar em sites de empresas 
conhecidas e consolidadas no 
mercado. Sempre olhe se o site 
em que for fazer a compra tem 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

CONSUMIDOR 

Divulgação

hospedagem no Brasil (.com.
br), pois assim é possível loca-
lizar em caso de golpe. Também 
procure fazer a compra utilizan-
do um cartão virtual, já que é 
possível cancelar a compra em 
caso de golpe e evitar maiores 
prejuízos em caso de roubo de 
dados”, explicou Dornelas.

Além disso, ele ressalta a 
importância de verificar a ori-
gem do site com pesquisas em 
portais de verificação, como o 
“ReclameAqui” – que oferecem 
um histórico de qualidade no 
atendimento com base em 

depoimentos de outros consu-
midores.

No ano passado, o Procon-
-SP realizou uma operação para 
fiscalizar estabelecimentos co-
merciais durante a Black Friday 
em todo o Estado. Na região de 
Rio Preto, 23 das 28 lojas ins-
pecionadas foram autuadas por 
irregularidades, sendo seis dela 
só no município de Rio Preto.

“Nós catalogamos as princi-
pais lojas para saber os preços 
antes da Black Friday e estare-
mos monitorando. Caso o con-
sumidor perceba que o desconto 

oferecido é falso, ele pode fazer 
a denúncia ao Procon. Se for 
constatado a irregularidade, a 
empresa pode responder por 
crime contra a economia popu-
lar e levar uma multa”, afirmou 
o diretor.

Ainda de acordo com Dor-
nelas, as empresas devem 
especificar o preço anterior 
nas etiquetas caso ofereçam 
descontos e não só apresentar 
a porcentagem. As reclamações 
no Procon Rio Preto podem 
ser feitas pelo WhatsApp (17) 
99627-0528.

Diretor do 
Procon, 
Jean 
Dornelas

COMÉRCIO

Nova feira livre em Rio Preto recebe 
inscrições até dia 9 de dezembro

A Secretaria de Agricul-
tura de Rio Preto está com 
vagas abertas para feirantes 
cadastrados para nova feira 
livre que vai funcionar no 
Condomínio Garden Village I, 
na Avenida Belvedere.

Os interessados podem se 
inscrever entre o dia 24 de 
novembro a 9 de dezembro, 
das 8h30 às 11h00h e das 
13h30 às 16h30, na sede 
da Secretaria que fica no Re-
cinto de Exposições na Rua 
Daniel Antônio de Freitas, nº 
115, no Distrito Industrial.

A feira livre será realizada 
todas as quartas-feiras, das 
17h00 às 20h00.

As vagas disponíveis para 
esta nova feira livre são as 
seguintes: Grupo 01 – Le-
gumes, raízes, tomate e 
palmito, Subgrupo 01.1 – 

Verduras e folhas em geral, 
Grupo 02 – Frutas nacionais 
e importadas exceto banana, 
abacaxi, mamão, melancia 

Grupo 04 – Frios em geral 
(embutidos), laticínios, doces 
e mel, Grupo 06 – Assados 
em geral, Grupo 09 – Café 
Moído e em grão, Grupo 10 
– Tempero em geral e vas-
souras e plantas medicinais, 
raízes e congêneres, Grupo 
16 – Ovos e aves vivas, Grupo 
18 – Pastéis, massas para 
pastéis, salgados em geral e 
refrigerantes, Grupo 21 – Mi-
lho Verde e derivados, Grupo 
25 – Alimentos congelados 
em geral, Grupo 29 – Água de 
coco e suco natural, Grupo 
31 – Sorvetes e derivados.

A vaga oferecida será 
uma para cada grupo, caso o 
número de feirantes inscritos 
seja superior ao número de 
vaga oferecida, haverá um 
sorteio que será realizado 
pelo Conselho Municipal de 
feiras livres.

Sérgio SAMPAIO

e frutas cítricas, Subgrupo 
02.1 – Bananas, Subgrupo 
02.2 – Frutas cítricas, ma-
mão, melancia e abacaxi, 

Divulgação

EDITAL Trânsito abre vagas em 16 
pontos de táxi de Rio Preto

A Secretaria de Trânsito 
de Rio Preto abre inscrições 
nesta terça-feira (23) para 
titulares da permissão de 
pontos de táxi do município 
disputarem 19 vagas que 
estão disponíveis em 16 
pontos fixos, sendo que 
uma das vagas é destinada 
para veículo adaptado para 
atender pessoas com neces-
sidades especiais.

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 30 de no-
vembro, exclusivamente por 
meio do protocolo online 
pelo sistema ICAD TRANS-

PORTADORES, disponível 
no site da Prefeitura www.
riopreto.sp.gov.br .  Os in-
teressados devem estar 
devidamente regularizados 
na data da inscrição.

Desempate - Caso 
o número de interessados 
seja superior ao das vagas 
disponíveis – as vagas serão 
definidas por sorteio.

No dia 6 de dezembro 
às 9h00, na sede da Se-
cretaria.

Acompanhe no link o 
edital no integra com os 
locais disponíveis: smtts-E-
dita_58-2021-

Sérgio SAMPAIO
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EDUCAÇÃO TUCANOS

Procurador-geral do muni-
cípio, Luís Roberto Thiesi

D
ivulgação

Estão previstas para esta 
terça-feira, 23, as presenças 
do secretário de Administração, 
Adilson Vedroni, e do procu-
rador-geral do município, Luís 
Roberto Thiesi, na Comissão 
de Educação da Câmara de 
Rio Preto. Os convites partiram 
pelos vereadores membros da 
comissão na semana passada 
após pressão de grupo de pro-
fessores que prestaram concur-
so público em 2018, mas não 
foram convocados.

O grupo pressiona a Secre-
taria de Educação para con-
vocar os profissionais já quem 
ainda está em vigor decreto do 
governador João Doria que es-
tendeu contratações por meio 
de concursos públicos até 31 
de dezembro.

Devido a pandemia lei fe-
deral impediu que municípios 
e estados realizassem novos 
concursos e/ou contratações 
como forma de conter recursos 
financeiros prioritariamente 
no combate a pandemia da 
Covid-19.

No início do mês uma das 
professoras que prestou o con-
curso utilizou a Tribuna da Câ-
mara e cobrou posicionamento 
dos vereadores. O convite para 
que dois integrantes da alta 
cúpula do governo Edinho deem 
explicações ocorre, em espe-
cial, após o vereador Paulo Pau-
léra (PP) anunciar que o próprio 
governo dava por encerrado o 
assunto, sem possibilidade de 
convocação dos professores.

O parlamentar, líder informal 
do prefeito, leu documento 
enviado pelo secretário de 
Governo, Jair Moretti, de que 
não haverá possibilidade de 
convocação dos professores. 
A nota lida por Pauléra, líder 
informal do governo na Câmara, 
afirma que “o concurso tem seu 
prazo de validade expirado em 
07/08/2021, portanto, nada 
mais pode ser feito em relação 
a ele. O concurso foi realizado 
para preenchimento de 496 va-
gas, depois durante o prazo de 
vigência foram mais 242 cargos 
criados os quais preenchidos”.

Pauléra prosseguiu lendo a 
informação repassada por Mo-
retti em que afirma que “foram 
chamados 1086 professores da 
lista geral e 17 da lista inicial. A 
nota lida pelo vereador conclui 
“não havendo qualquer possibi-
lidade de chamamento”.

O grupo de professoras 
questiona o município sobre 
decreto municipal de abril de 
2020, no início da pandemia, 
que acabou suspendendo os 
prazos de concursos por tempo 
indeterminado.

Integrantes do 
governo são 

aguardados na 
Câmara para 

explicar extinção 
de concurso

Raphael FERRARI 

PSDB oficializa Rodrigo Garcia 
como pré-candidato a governador

O PSDB oficializou neste 
domingo (21) o vice-gover-
nador Rodrigo Garcia como 
pré-candidato do partido ao 
governo de São Paulo. A homo-
logação ocorreu em reunião da 
Comissão Executiva do partido.

A decisão ocorre em meio 
às prévias do partido que vão 
definir o pré-candidato da sigla 
à Presidência da República, 
em 2022. A disputa está entre 
os governadores João Doria e 
Eduardo Leite, do Rio Grande 
do Sul. Doria poderia disputar 
a reeleição como governador 
de São Paulo, mas optou por 
tentar o Palácio do Planalto.

Rodrigo Garcia saiu do 
Democratas (DEM) em maio 
deste ano, quando também 
se filiou ao partido de Doria. 
Garcia tem 47 anos, é casado 
e pai de três filhos, e estava no 
DEM desde os 21 anos.

Na ocasião da filiação, o 
vice-governador negou que 

tivesse se filiado ao PSDB com 
a intenção de ser candidato 
a governador do estado em 
2022.

“Minha vinda para o PSDB 
é muito natural, uma migração 
em que deixo muitos amigos 
do DEM. Aprendi com o ex-go-
vernador Geraldo Alckmin que 
ano par a gente fala de eleição, 
ano ímpar a gente trabalha. 
Nesse momento não é isso que 
está sendo discutido. Quando 
chegar o momento de discutir, 
vou me submeter às regras do 
partido”, disse Rodrigo Garcia.

Nascido na cidade de Ta-
nabi, no interior de São Paulo, 
Garcia foi eleito vice-gover-
nador paulista em 2018 na 
chapa encabeçada por João 
Doria. Além do posto de vice, 
ele também ocupa a Secretaria 
de Governo, sendo responsável 
pela articulação política da 
atual gestão, fazendo contato 
direto com deputados estadu-
ais e prefeitos paulistas para a 
aprovação de projetos de lei e 
liberação de verbas.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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Aprendi com o ex-
governador Geraldo 

Alckmin que ano par a 
gente fala de eleição, 

ano ímpar a gente 
trabalha

“

”

TRÂNSITO
Projeto quer obrigar realização de 
estudo para instalação de radares 

Os vereadores de Rio Preto 
vão analisar nesta terça-feira, 
23, durante sessão ordinária, 
projeto de lei do vereador 
Bruno Marinho (Patriota), que 
obriga realização de estudo 
prévio antes da instalação de 
radares, bem como alerta com 
antecedência aos motoristas 
de que o local será fiscalizado 
por radar e também a disponi-
bilização do referido estudo no 
site da Prefeitura. A proposta 

entra na pauta em primeira 
discussão.

Consta no projeto que 
deverá ser feito estudo com 
prazo mínimo de 60 dias de 
antecedência à instalação, 
devendo informar todos moti-
vos, bem como dados técni-
cos que foram apurados du-
rante o período de avaliação.

Ainda segundo o projeto, 
durante o período de avalia-
ção, deverá ser instalado no 
local onde ficará o radar sinali-
zação informando a população 

sobre a existência do estudo.
O vereador Bruno Marinho 

justifica seu projeto como 
forma de “evitar a instalação 
desnecessária dos mesmos 
em locais que não tenham 
real justificativa ou deman-
da, mas que por convicção 
singular, ainda sim sejam 
instalados”.

Segundo o parlamentar, “é 
público e notório, que muitas 
vezes as instalações de rada-
res, sofrem críticas por parte 
da população”, conclui.

Raphael FERRARI 

NA REPRESA
Prefeitura inicia obra final de 

acessibilidade do lago 2 

O prefeito Edinho Araújo 
assinou nesta segunda-feira, 
22, ordem de serviço para a 
realização das obras de acessi-
bilidade do Parque da Represa 
(Lago 2).

A empresa vencedora da 
licitação foi a LGR Construtora 
Ltda, de Rio Preto, e o valor 
da obra é de R$ 466,6 mil. O 
prazo para execução é de cinco 
meses, com início imediato.

“É uma obra importantíssi-
ma e aguardada que tornará os 
espaços do Lago 2 da Represa 
acessíveis a todas as pessoas 
com necessidades especiais; 
como pessoas com deficiências 
físicas, beneficiando também 
os idosos, pessoas com pro-
blemas de mobilidade e até 
crianças”, destacou o prefeito.

Além do prefeito, assinaram 
o documento a secretária de 
Meio Ambiente e Urbanismo 

Kátia Penteado e a arquiteta e 
proprietária da LGR Lídia Gomes 
de Lima. A obra conta com 
apoio das Secretarias de Obras 
e Planejamento.

A secretária Kátia falou de 
todo o processo de melhorias 
na acessibilidade que vem 
sendo realizado desde 2017, 
incluindo a elaboração do pro-
jeto que agora norteará essa 
etapa final. “É um grande mo-
mento e sem dúvida vai trans-
formar a Represa num espaço 
ainda mais receptivo e plural”, 
enfatizou.

Inquérito Civil - Além de 
atender às leis de acessibili-
dade, a obra também atende 
a determinação do Ministério 
Público. No início da gestão 
anterior (2017-2020), a Secre-
taria do Meio Ambiente e Urba-
nismo tomou conhecimento do 
inquérito civil instaurado em 21 
de junho de 2016, que deu iní-

cio às adequações necessárias 
para atender às necessidades 
de acessibilidade do Parque 
da Represa (Lago 2), passan-
do a responder regularmente 
à 4ª Promotoria de Justiça. 
Desde então, a Prefeitura vem 
realizando as adequações de 
acessibilidade. Esta obra, cuja 
ordem de serviço foi assinada 
hoje, é a última etapa delas.

Obra final
A obra final assinada hoje 

atenderá a NBR 9050/2015 e 
terá as seguintes intervenções: 
rebaixamento de calçadas; ram-
pa nas calçadas; colocação de 
piso tátil; reforma de banheiros 
PNE (conforme projeto arqui-
tetônico, elétrico, hidráulico e 
estrutural); vaga de estaciona-
mento e canteiro; rampas de 
acessibilidade entre as calçadas 
(conforme projeto arquitetô-
nico, hidráulico e estrutural) e 
lombofaixa.

Raphael FERRARI 
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Prefeito Fernando Cunha, 
de Olímpia, recebe 
Troféu Conexidades

A escolha da Estância Turís-
tica de Olímpia para ser sede 
da 4ª edição do Conexidades 
demonstra a representatividade 
do município no cenário Estadual 
e em todo o país. O crescimento 
de Olímpia, que hoje é um dos 
mais importantes polos turísticos 
e a 2ª maior rede hoteleira do 
Estado de São Paulo, é resulta-
do de um trabalho integrado do 
poder público com a iniciativa 
privada, que é exatamente o que 
o Conexidades busca e incentiva 
aos municípios. Tal relevante 
trabalho vem sendo comandado 
pelo prefeito anfitrião, Fernando 
Cunha, que será homenageado 
pela UVESP no encerramento 
desta edição com o Troféu Co-
nexidades.

Prefeito reeleito com quase 
60% dos votos, Fernando Cunha 
já soma quase cinco anos de 
mandato e, neste tempo, trans-
formou o jeito de administrar, 
tornando-o mais profissional 
e impulsionando o desenvolvi-
mento de Olímpia em diversos 
aspectos da gestão pública, com 
cinco grandes marcas de sua 
administração.

Entre elas está a eficiência 
na gestão, com saúde fiscal e 
equilíbrio financeiro que resul-
tam em desempenho positivo. 
Destaque para o aumento dos 
investimentos na cidade e o fato 
de ter sido o único município 
em todo o Estado a reduzir o 
IPTU, no início do mandato. A 
reurbanização e melhoria na in-
fraestrutura também podem ser 
notadas nos quatro cantos da 
cidade, com novos marcos urba-
nísticos e equipamentos de lazer, 
resgate da história e patrimônios 
culturais, além de investimentos 
inovadores como o videomonito-

ramento em todos os bairros, 
criação da Guarda Municipal e 
substituição da iluminação por 
LED, entre outras conquistas.

Principal desafio dos ges-
tores em todo o país, a saúde 
também recebeu atenção es-
pecial em Olímpia. Os equipa-
mentos públicos como a UPA e 
as UBS passam por constantes 
reformas e melhorias, com mais 
qualidade na estrutura e con-
forto no atendimento. A Santa 
Casa teve os investimentos 
ampliados, com remodelação 
estrutural, reativação da UTI, 
reforma do Centro Cirúrgico, co-
zinha, maternidade e dos leitos 
hospitalares que foram também 
ampliados. Além da aquisição 
de um tomógrafo, moderniza-
ção dos equipamentos e ainda 
a implantação da hemodiálise 
que está por vir.

Saneamento, Meio Ambien-
te e Bem-Estar Animal também 
estão entre os pontos de des-
taque da gestão. Exemplo disso 
é a conclusão da Estação de 
Tratamento de Esgoto com ca-
pacidade para tratar 100% do 
esgoto gerado, ampliação do 
abastecimento de água e ainda 
a criação do Centro de Acolhi-
mento Animal, considerado um 
dos maiores e bem equipados 
do noroeste paulista.

“Benfeitorias que geram 
qualidade de vida para a popu-
lação e preparam a cidade de 
Olímpia para atrair novos inves-
timentos, com maior promoção 
e visibilidade do município, 
sendo constituído como o 1º 
Distrito Turístico do Estado e 
recebido outorga para a insta-
lação de um aeroporto que terá 
capacidade até mesmo para 
receber voos internacionais”, 
destaca o Prefeito Fernando 
Cunha.
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O prefeito Edinho Araújo 
compareceu na manhã desta 
segunda-feira, 22, ao ato de 
entrega de uma nova viatura 
de modelo auto-bomba de sal-
vamento ao 13º Grupamento de 
Bombeiros, no bairro Boa Vista.

O novo caminhão do grupa-
mento é um dos mais moder-
nos de construção nacional e 
tem capacidade de atuar não 
apenas em combate a incên-
dios, mas em diversos tipos de 
salvamento, ações de proteção 
ao meio ambiente e em emer-
gências envolvendo produtos 
perigosos.

O veículo tem motorização 

de 280 cavalos, câmbio auto-
matizado, cabine duplicada e 
um reservatório com capacidade 
de 4 mil litros de água. Além 
disso, os caminhões contam 
com bomba de água de vazão de 
750 GPM, sistemas eletrônicos 
de espuma, guincho e comando 
automatizado.

O caminhão foi adquirido 
com recursos do Estado de de 
São Paulo, em um investimento 
aproximado de R$ 813 mil.

“Muito importante estar aqui 
neste ato de progresso e desen-
volvimento, que traz melhores 
condições de trabalho para o 
Corpo de Bombeiros e contribuir 
para um atendimento mais com-
pleto à população. Os bombeiros 

prestam um serviço fantástico e 
por isso quero cumprimentar a 
todos, oficiais e praças, homens 
e mulheres. A segurança da cida-
de passa por vocês”, discursou 
o prefeito.

O major PM Edmilson San-
tana Branco, comandante do 
13º Grupamento de Bombeiros, 
agradeceu a presença de au-
toridades na cerimônia. Além 
do prefeito, o deputado federal 
Geninho Zuliani e o presidente 
da Câmara Pedro Roberto entre 
outros vereadores acompa-
nharam o evento.  “Nós, co-
mandantes, sempre buscamos 
novas tecnologias que garantam 
melhores condições de trabalho 
a nossos valorosos bombeiros. 

Temos percebido o crescimento 
do número de ocorrências de 
combate a incêndio nos últimos 
anos, especialmente em virtude 
das condições climáticas de 
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Edinho acompanha entrega de viatura ao Corpo de Bombeiros 

estiagem, que tem exigido mais 
de nossos profissionais”, disse.

Santana e o comandante 
interino do primeiro subgrupa-
mento de bombeiros 1º tenente 

Marcus Vinicius de Oliveira Bar-
bosa fizeram a entrega da chave 
da nova viatura ao prefeito, que 
simbolicamente deu a primeira 
partida oficial no veículo.
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Sobrevivente de engavetamento 
pede R$ 7 mi de indenização

Foi publicada na última 
sexta-feira (19), no Diário da 
Justiça, a ação realizada pelo 
único sobrevivente do carro 
envolvido no engavetamento 
na rodovia Washington Luís, 
na noite do dia 22 de se-
tembro, em Araraquara, no 
qual uma mulher de 33 anos 
e uma criança de 10 anos 
morreram no local.

O homem de 33 anos, 
marido e pai, que sofreu fra-
tura exposta no braço direito 
ingressou com ação pleite-
ando R$ 7.088.530,70 de 
indenização por danos morais, 
estéticos e materiais contra a 
concessionária responsável 
pela rodovia, a usina res-
ponsável pelo incêndio que 
motivou o acidente e as em-
presas responsáveis pelos três 
caminhões envolvidos.

De acordo com a petição 
publicada, a vítima está pro-

cessando as empresas dos 
caminhões devido o fato de 
que seus funcionários acaba-
ram por não obedecerem cor-
retamente as leis de trânsito, 
sendo que na data o primeiro 
motorista parou seu caminhão 
de forma brusca na faixa da 
esquerda e sem realizar as 
devidas sinalizações, o que fez 
com que o segundo caminho-
neiro colidisse com o primeiro 
veículo ao efetuar as mesmas 
ações, sendo que em seguida 
a vítima colidiu seu carro com 
a traseira do segundo veículo.

Ainda segundo as informa-
ções do documento, a esposa 
e o filho da vítima teriam sido 
socorridos ainda com vida se o 
terceiro motorista não estives-
se conduzindo o seu caminhão 
‘colado’ na traseira do carro 
Ford Ka, assim o automóvel 
não teria sido esmagado.

A ação também está volta-
da para a concessionária que 
cuida do trecho da rodovia, 
pois segundo o documento a 
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Um homem de 44 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes de Rio Preto, na noite do 
domingo (21), para informar 
que às 22h40 do mesmo dia 
teve sua moto e seu celular 
roubados por dois homens, no 
Jardim das Laranjeiras.

De acordo com a vítima, 
estava trabalhando e ao parar 
para entregar o pedido de co-
mida foi abordado pela dupla 
que também estava de moto.

Um dos assaltantes des-
ceu do veículo para segurá-lo 
e o outro fez menção de estar 
armado e exigiu a moto e o 
celular.

Temendo por sua vida a ví-
tima entregou o que foi exigido 
e procurou a Polícia Civil.

O homem ainda informou 
as características físicas dos 
bandidos e disse não se re-
cordar qual a placa de sua 
moto Titan.

O caso será investigado 
pelo 4º Distrito Policial que 
recebeu um boletim de ocor-
rência registrado com a na-
tureza de roubo. (Colaborou 
– Bruna MARQUES) 

Dupla aborda 
entregador de 

delivery e rouba 
celular e moto 
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empresa não tomou os devidos 
cuidados para sinalizar aos 
motorista sobre o incêndio e 
cessar as chamas e a fumaça 
que fizeram com que a visão do 
primeiro caminhoneiro fosse 
bloqueada.

Já usina de cana de açúcar 

é responsável pela área em 
chamas e pela falta de cuidado 
para controlar o incêndio.

A ação foi registrada na 4ª 
Vara Cível de Rio Preto tendo 
como o juiz responsável Paulo 
Sérgio Romero Vicente Rodri-
gues que estipulou o prazo de 

15 dias para que as empresas 
contestem a ação, caso não 
haja respostas será conside-
rado verídico os pedidos da 
vítima.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

VERA LUCIA FERNANDES, natural 
de São Caetano do Sul/SP, faleceu aos 
72 anos de idade. Era viúva e deixou 
seus fi lhos Silmara, Lucimara, José Re-
nato e Renata Pétria. Foi sepultada no dia 
22/11/2021 às 10:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

ONELIA NOBILE SANCHES, natural de 
Matão/SP, faleceu aos 94 anos de idade. 
Era viúva e deixou seus fi lhos Nilce e 
Alcides. Foi sepultada no dia 22/11/2021 
às 10:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
de Potirendaba.

ORIDES MATEUS, natural de Monte 
Aprazível/SP, faleceu aos 74 anos de 
idade. Era divorciada e deixou seus fi lhos 
Vanderleia, Marcelo José e Luciano Hen-
rique. Foi sepultada no dia 22/11/2021 
às 16:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

CARMEN MENDES SAMBRANA,  

  FALECIMENTOS
natural de Andradina/SP, faleceu aos 72 
anos de idade. Era viúva e deixou seus 
fi lhos Roberta e Robson. Foi sepultada 
no dia 21/11/2021 às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

MERCEDES DE OLIVEIRA DE CARVA-
LHO, natural de Nova Aliança/SP, faleceu 
aos 88 anos de idade. Era viúva e deixou 
seus fi lhos Luiz, Celso, Wagner, Sueli, 
Ivete, Lucia, Sandra, Rosangela, Roque 
(falecido), Aparecido (falecido), Ordalino 
(falecido) e Silvio (falecido). Foi sepultada 
no dia 21/11/2021 às 10:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

MARLUCE FLORENCIO GARCIA, 
natural de Rio de Janeiro/RJ, faleceu aos 
81 anos de idade. Era casada com Sebas-
tião Garcia e deixou suas fi lhas Gleice e 
Glaucia. Foi sepultada no dia 21/11/2021 
às 10:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

SP 425
Motorista alcoolizado provoca capotamento 

em rodovia e família inteira é internada 

Uma jovem de 24 anos, 
um homem de 28 anos e os 
dois filhos do casal foram hos-
pitalizados após um motorista, 
de 24 anos, que estava alco-
olizado, causar um acidente 
de trânsito, às 18h10 do do-
mingo (21), na rodovia Assis 
Chateaubriand (SP-425). Com 
o impacto da batida, o carro 
das vítimas capotou.

Segundo a Polícia Militar 
Rodoviária (PMR), os dois ve-
ículos transitavam no sentido 
Rio Preto/Guapiaçu.

Para a guarnição, o acusa-
do alegou que em certo mo-
mento o homem que conduzia 
o carro das vítimas passou 
da pista da direita para a da 
esquerda no intuito de desviar 
de um caminhão.

Ele disse ainda que já es-
tava na faixa da esquerda e 

não teve tempo de frear seu 
veículo, batendo na traseira do 
outro automóvel, que saiu da 
faixa e capotou.

Durante a conversa os 
policiais notaram que a rapaz 
apresentava sinais visíveis de 
embriaguez e questionado 
acabou confessando o con-
sumo de bebidas alcoólicas. 
Ele foi submetido ao teste de 
etilômetro que constatou 0,45 
positivo para álcool.

O casal e seus filhos foram 
socorridos por uma ambulân-
cia até o Hospital Unimed de 
Rio Preto.

O caso foi registrado como 
embriaguez ao volante e lesão 
corporal culposa em direção 
de veículo automotor para que 
seja investigado pelo 3º Distri-
to Policial rio-pretense.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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O casal e seus filhos foram socorridos no Hospital Unimed

TRÁFICO

PM detém garoto de 
14 anos com celular 

furtado e drogas 

Um adolescente, de 14 
anos, foi detido pela Polícia 
Militar, às 15h05 do domingo 
(21), no bairro João Paulo II, na 
Região Norte de Rio Preto, com 
um celular furtado e porção de 
droga.

Os pms faziam patrulha-
mento quando decidiram abor-
dá-lo. Em revista pessoal foram 
apreendidos uma porção de 
cocaína, um celular e R$ 43. 
Para os militares, o infrator 
informou que o entorpecente 
era para consumo próprio.

Em pesquisa criminal, a 
guarnição descobriu que havia 
um boletim de ocorrência de 
furto do telefone, registrado em 
12 de novembro.

O menor foi questionado 
novamente e alegou que com-
prou o aparelho pelo valor de 
R$ 500 no Facebook.

Em vistoria pelas proximi-

dades os militares localizaram 
mais 29 porções de cocaína e 
quatro porções de crack, sendo 
que o adolescente negou ser 
o dono.

No Plantão Policial, o garoto 
foi ouvido e liberado na presen-
ça de sua responsável legal. Já 
o caso, registrado como drogas 
sem autorização e receptação, 
foi encaminhado para o 3º 
Distrito Policial. (Colaborou – 
Bruna MARQUES) 
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JARDIM NUNES
Jovem é baleado nas pernas em tentativa de homicídio 

Um rio-pretense, de 20 
anos, foi internado na noite do 
último domingo (21) após ter 
sido baleado nas duas pernas, 
às 21h10, enquanto aguar-
dava em frente à casa de um 
amigo, no Jardim Nunes.

A Polícia Militar foi aciona-
da para atender ocorrência de 

disparo de arma de fogo e no 
local descobriu que a vítima já 
havia sido socorrida.

Segundo um jovem, de 21 
anos, ele chamou o amigo 
para comer um lanche e antes 
de saírem o colega entrou na 
residência para pegar um ob-
jeto. A vítima ficou esperando 
na calçada.

Enquanto estava dentro do 

imóvel, a testemunha ouviu 
disparos de arma de fogo e ao 
sair viu três desconhecidos saí-
rem correndo. O rapaz baleado 
entrou na casa e foi socorrido 
até a UPA Norte.

Após receber atendimento 
médico, o paciente foi transfe-
rido para a Santa Casa, onde 
permaneceu hospitalizado.

Os pms acionaram a equipe 

de perícia e se dirigiram para a 
Central de Flagrantes para re-
gistrar um boletim de ocorrên-
cia de tentativa de homicídio 
simples que foi encaminhado 
para o 4º Distrito Policial e a 
Divisão Especializada em In-
vestigações Criminais (DEIC).

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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FURTO
Ladrões levam 550 metros de fios de residência no Solo Sagrado 

Neste domingo (21), um 
rapaz de 24 anos procurou 
a Central de Flagrantes para 
denunciar que 550 metros da 
fiação de sua casa, no bairro 
Solo Sagrado, na Região Nor-

te de Rio Preto, foram furtados 
às 17h40 do mesmo dia.

Para os policiais civis, a 
vítima disse que ao chegar em 
sua residência observou que o 
forro de PVC da cozinha estava 
danificado e ao tentar acender 
a luz da casa constatou que 

não havia energia, porém nas 
casas de seus vizinhos tudo 
funcionava perfeitamente.

O jovem subiu no telhado 
do imóvel e observou que al-
gumas telhas foram retiradas 
do lugar e que 550 metros de 
fiação foram levados.

Um boletim de ocorrência 
de furto qualificado foi registra-
do no Plantão e encaminhado 
ao 6º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Motociclista bate em poste e garupa sem capacete morre 

Uma mulher, de 30 anos, 
morreu às 6h30 do último do-
mingo (21) quando a moto na 
qual estava na garupa colidiu 
com um poste de iluminação, 
numa rotatória da Avenida 
Philadelpho Gouveia Neto.

Uma equipe da Polícia Mili-
tar foi informada por populares 
de que o piloto, de 27 anos, 
demonstrou sinais de embria-
guez e a passageira não estava 
utilizando capacete.

Para os policiais, o médico 
do SAMU disse que a mulher 
não resistiu aos ferimentos e 
acabou falecendo ainda no 
local. O motociclista foi levado 
para o Hospital de Base de 
Rio Preto.

No HB, os militares con-
versaram com o condutor 
da moto que confessou ter 

ingerido bebidas alcoólicas e 
confirmou que a vítima não 
usava o equipamento de pro-
teção. Questionado sobre a 
identidade da mulher o moto-
ciclista afirmou não se recordar 
de quem era.

Ele apresentou ferimentos 
e dores pelo corpo e pelo fato 
de que não conseguiu realizar o 
teste do etilômetro os militares 
o submeteram ao exame de 
alcoolemia.

A moto danificada foi entre-
gue para a esposa do motoci-
clista e o caso foi registrado na 
Central de Flagrantes com a 
natureza de homicídio culposo 
em direção de veículo automo-
tor, sendo que mais tarde foi 
encaminhado para o 3º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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O motociclista foi levado para o Hospital de Base
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Sobrevida de pacientes com 
câncer sobe para 82% no HCM 
Nesta terça-feira (23) é 

celebrado o Dia Nacional de 
Combate ao Câncer Infantil, 
doença que é a primeira cau-
sa de morte entre crianças 
e adolescentes de 0 a 19 
anos no Brasil, segundo o 
Instituto Nacional do Câncer 
(INCA). Por conta disso, o 
setor de Oncologia Pediátri-
ca do Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) em Rio 
Preto divulgou um estudo 
que revelou que o índice de 
sobrevida em pacientes in-
fantojuvenis diagnosticados 
com câncer aumentou em 
12% nos últimos 12 anos.

O levantamento mostrou 
que de 1999 a 2009, o índi-
ce de sobrevida era de 70%. 
Já de 2009 até agora, em 
2021, essa taxa aumentou 
e atingiu seu maior patamar: 
82%.

“O aumento na sobrevida 
do câncer infantil se deve 
a melhora das terapias de 
suporte (emergência, tera-
pia intensiva), melhora da 
acessibilidade da população 
ao serviço de referência para 
o tratamento, realização dos 
diagnósticos mais precoce-

mente, estudos genéticos 
mais específicos para cada 
tipo de tumor, avanços em te-
rapias direcionadas para cada 
neoplasia (individualização do 
tratamento) e desenvolvimen-
to do serviço de transplante 
de medula óssea infantil em 
nosso hospital”, afirmou a on-
cologista pediátrica do HCM, 
Francine Megid.

O HCM conta com apro-
ximadamente 50 crianças 
em tratamento recebendo 
quimioterapia, além de outras 
120 crianças que estão fora 
de terapia, mas são acompa-
nhadas pela equipe até cinco 
anos depois de terminarem. 
O pequeno Diogo, 7 anos, 
foi diagnosticado com câncer 
no mês passado e tem feito 
quimioterapia no hospital. 
Natural de Fernandópolis, ele 
viaja a cada duas semanas 
para Rio Preto para vir fazer 
o tratamento. Ele já fez três 
de um total de 12 ciclos de 
quimioterapia.

“O Diogo nasceu com de-
ficiência física e quando ele 
ia passar por uma cirurgia na 
perna, os médicos notaram 
um caroço na clavícula dele 
e solicitaram os exames, que 
constataram o tumor. Foi um 
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golpe muito duro para nós, 
como se o nosso mundo 
tivesse caído. O Diogo tem 
acompanhamento médico 
constante desde que nasceu, 
então ele acaba não gostando 
muito de ir ao médico. Ele 
chora e tem muito medo”, 
contou a mãe de Diogo, Da-
niele Junqueira Fantini.

Os tipos mais comuns de 
câncer na infância são as 
leucemias (25%), tumores de 
SNC (17%), e linfomas (7%). 
Não existe uma causa espe-
cífica para o câncer infantil. 
“Existem fatores genéticos 
e fatores ambientais como 
vírus, medicações, exposição 
à radiação. Mas o câncer na 
infância não tem uma única 
causa. São vários fatores 
que juntos contribuem para o 
desenvolvimento da doença”, 
afirmou Francine.

Diagnóstico 
precoce

Os cânceres em crianças 
e adolescentes são conside-
rados mais agressivos e se 
desenvolvem mais rapida-
mente do que em adultos. 
Por isso, o diagnóstico preco-
ce é essencial para aumentar 
as chances de recuperação 
da criança.

“Muitos desfechos tristes 
poderiam ser evitados, pois, 
em 80% dos casos, há chan-
ces de cura, se a doença for 
diagnosticada precocemen-
te”, afirmou a médica oncolo-
gista Bárbara Benetton Pinto, 
coordenadora do Serviço de 

Oncologia do Austa Hospital 
em Rio Preto

O grande problema é que, 
muitas vezes, os sinais e 
sintomas do câncer são simi-
lares aos de outras doenças 
comuns. “Pais e responsáveis 
pelas crianças e adolescen-
tes e profissionais de saúde 
devem, portanto, estarem 
bastante atentos aos sinto-
mas e não descartar a pos-
sibilidade de câncer”, alertou 
Bárbara.

A oncologista cita que os 
principais sintomas são: fe-
bre, dores pelo corpo, dores 
ósseas, pequenos sangra-
mentos embaixo da pele, 
palidez, alterações oculares 
e neurológicas, aparecimen-
to das massas palpáveis em 
qualquer parte do corpo e o 
aumento de linfonodos (ou 
gânglios linfáticos).

Muitas pessoas que tiveram o diagnóstico
de ‘infarto fulminante’, na verdade, tiveram 

morte súbita, não necessariamente 
decorrente de infarto

“
”

O pequeno Diogo, 7 
anos, foi diagnostica-
do com câncer no mês 
passado e tem feito 
quimioterapia no hos-
pital

RIO PRETO

Secretaria de Saúde abre 
inscrições para Programa 

de Residência Médica

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Rio Preto abriu 
nesta segunda-feira (23) as 
inscrições para o processo 
seletivo do Programa de 
Residência Médica para o 
ano de 2022. O município 
oferece 12 vagas, sendo 10 
em Família e Comunidade e 
2 em Emergência. As inscri-
ções se encerram no dia 29.

Os interessados devem 
acessar a página da Secre-
taria de Saúde, preencher o 
formulário de inscrição do 
processo seletivo e pagar a 
taxa de inscrição no valor de 
R$ 500. Para a inscrição ser 
efetivada, o candidato deve 
enviar o comprovante de 
pagamento à Comissão de 
Residência Médica (CORE-
ME), pelo e-mail: coreme@
riopreto.sp.gov.br.

Somente podem se ins-
crever no processo seletivo 
graduados em Medicina ou 
graduandos em Medicina 
com conclusão do curso até 

a data da matrícula.
A prova será realizada 

em duas etapas, sendo a 
primeira no dia 9 de dezem-
bro, de caráter eliminatório 
e classificatório, enquanto a 
segunda será no dia 16 de 
dezembro, por entrevista, 
com análise e arguição do 
currículo. O resultado final 
da seleção será divulgado no 
dia 20 de dezembro e a ma-
trícula de primeira chamada 
será no dia 22.

A residência em Medicina 
de Família e Comunidade 
tem duração de dois anos 
enquanto a residência em 
Medicina de Emergência 
tem duração de três anos.

Serviço:

Inscrições para processo 
seletivo do Programa de 
Residência Médica

Data: de 22 a 29 de 
novembro

Número de vagas: 12
Inscrições: https://forms.

gle/ybKDwAdfTRe68KQS9

Da REDAÇÃO

Divulgação

ASSISTÊNCIA

Instituto dos Cegos recebe 
doação de bíblias em braile

O Instituto Rio-pretense 
dos Cegos Trabalhadores 
(IRCT) recebeu nesta segun-
da-feira (22) uma doação de 
uma coleção completa da 
Bíblia em braile da Sociedade 
Bíblica do Brasil. A cerimô-
nia contou com a presença 
do presidente da Câmara, 
Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota) e do vereador Odélio 
Chaves (PP). A assistente 
social Adriana Atalaia e Na-
tan Barbosa, coordenador de 
arrecadação da SBB também 
se fizeram presentes.

O Lions Clube foi quem 
fez a intermediação para que 
essa Bíblia chegasse ao Ins-
tituto dos Cegos. Represen-

tado no ato pelo presidente 
do Lions Centro, Mauro César 
Marques, e pelo diretor de 
intercâmbios, o jornalista 

dionor Antônio Ziroldo Junior.

Se empilhados um em 
cima do outro, todos os vo-
lumes da Bíblia em braile 
alcançam mais de 2 metros 
de altura. Para o gestor do 
instituto, Romiro Pedro da 
Silva, toda e qualquer doação 
é muito bem vida. “Acredita-
mos que a Bíblia em braile 
será de grande valia para as 
pessoas atendidas pelo nosso 
instituto”, afirmou.

Tanto a assistente social 
Adriana como Natan, diretor 
de captação recursos da SBB, 
disseram que a instituição 
está de braços abertos para a 
realização de novas parcerias 
na cidade.

Da REDAÇÃO

Nelson Gonçalves, o Lions 
foi aplaudido pelo presidente 
da Câmara e pelo presidente 
do Instituto dos Cegos, Clau-

Divulgação

COVID

Relatório traz mais 41 casos de Covid-19 

A Secretaria de Saúde Rio 
Preto confirmou nesta segun-
da-feira (22) mais 41 casos 
de Covid-19 no município, 
sendo 30 por exame PCR, seis 
por TR antígeno e cinco por 
TR anticorpo. As notificações 
foram contabilizadas entre os 
dias 12/11 e 18/11. No total 
são 98.348 casos, com uma 
média móvel de 13 casos 
leves e um caso grave por dia.

Também foi registrado 
mais um óbito pela doença, 
notificado no dia 21/11. Des-
de o início da pandemia são 
2.821 mortes, com uma taxa 
de letalidade de 2,8%. Con-
siderando apenas os dados 
de 2021 são 63.585 casos e 
1.899 óbitos.

O número de curados che-
gou a 95.453, o equivalente 
a 97% dos casos. A cidade 
soma 347.213 notificações 
de pacientes com sintomas 
gripais e 315.035 testes 
realizados. O coeficiente de 
incidência é de 21.150 casos 
a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto re-
gistra 113 pacientes interna-
dos com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 57 
na UTI e 56 na enfermaria, 
sendo 53 residentes de Rio 
Preto e 60 de outros muni-
cípios da região. Dentre os 
casos já confirmados com 
Covid-19 são 24 internações, 
com 18 na UTI e seis na en-
fermaria. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI é de 21,4% 
na região.

Vinicius LIMA
Divulgação



A-6 SOCIALSão José do Rio Preto, terça-feira
23 de novembro de 2021 Jornal

bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, terça-feira
de 2021

Roberto
 Toledo

Comemorando
O médico Dr. Leandro Freitas 
Colturato, presidente, está 
comemorando  com sua 
diretoria da Associação Paulista 
de Medicina regional de São 
José do Rio Preto, 1 ano no 
comando do querido Clube dos 
Médicos.

Voltando ao normal
A Caixa Econômica Federal 
voltara a atender nos horários 
tradicionais a partir de HOJE. 
Aqui em Rio Preto e na maior 
parte do País, as agências do 
banco vão funcionar das 10h 
às 16h, com exceções para 
cidades de menor porte. 

Tel. (17) 3233-4888

Vem aí... 
Gusttavo Lima
A mega estrutura está 
nos retoques finais para 
o tão aguardado evento 
“Buteco do Gusttavo 
Lima e Convidados”, no 
próximo sábado, dia 27, 
a partir das 20 horas, no 
Recinto de Exposições 
de Rio Preto. Presenças 
dos cantores convidados, 
Felipe Araújo, a dupla 
César Menotti & Fabiano 
e Zé Vaqueiro.  A noite 
promete muita animação.

Fique por Dentro
Um dia repleto de promoções 
e descontos reais de até 70% 
em praticamente todas as lojas 
do Plaza Avenida Shopping. 
Assim será mais uma edição da 
Black Friday, que será realizada 
na próxima sexta-feira, dia 26 
de novembro, com abertura 
facultativa das lojas a partir 
das 8h.

DiáriodoBob
No caminho da vitória. Cidadão honorário de Rio Preto, 

Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo, que também go-
verna amiúde, teve seu nome ratificado pela comissão executiva 
do PSDB para ser o candidato a Governador nas eleições do 
ano que vem. A homologação aconteceu em meio às prévias 
presidenciais do partido, suspensa por problemas técnicos. Com 
o xadrez eleitoral dos estados em formação, a candidatura de 
Rodrigo impacta ainda uma eventual  filiação do presidente Jair 
Bolsonaro ao PL, partido aliado dos tucanos em São Paulo. Que 
fique bem claro. Dória escolheu Garcia como seu sucessor e 
o filiou ao PSDB, abrindo uma crise com o comando do DEM, 
antigo partido do vice. A filiação de Rodrigo interrompeu os 
planos do ex-governador Geraldo Alckmin que, nem sequer deu 
o ar da graça no ninho e deve mesmo mudar de time. Não tem 
mais DEM. Garcia se filiou ao PSDB, em maio, num movimento 
encampado pelo governador de São Paulo, João Doria. A troca 
partidária foi vista como uma estratégia de Doria para minar os 
planos do ex-governador Geraldo Alckmin de tentar mais um 
mandato no Palácio dos Bandeirantes. Alckmin pretendia con-
correr ao cargo nas eleições de 2022, mas se recusava a parti-
cipar das prévias pois considerava que não tinha chances contra 
um candidato imbatível nas preliminares. Faltou humildade. 
Com isso, o ex-governador Geraldo Alckmin não será candidato 
pelo PSDB. Ele está em conversas com outros partidos, em 
especial o PSD, mas ainda não há definição sobre seu futuro, 
ou se ele vai concorrer para algum cargo. Se aceitasse concorrer 
ao Senado, seria imbatível. Mensagem a Garcia. Enquanto o 
governador de São Paulo, João Doria, passou a maior parte da 
campanha das prévias do PSDB para a Presidência buscando 
votos de tucanos de outros estados, coube ao vice-governador, 
Rodrigo Garcia, garantir apoio de correligionários do partido 
dentro de solo paulista. Foi Garcia quem também articulou os 
apoios declarados do senador José Serra e da senadora Mara 
Gabrilli a Dória. Embora seja um tucano de penas novas (ele 
era do DEM e migrou para o PSDB no primeiro semestre deste 
ano), Garcia, sempre teve bom trânsito com os bicudos da velha 
guarda por ter sido secretário de Geraldo Alckmin e líder do 
DEM na Câmara no momento em que os dois partidos eram 
aliados umbilicais. Ponto e basta!

Papai Noel
O tão esperado encontro com 
o “Papai Noel” no último 
sábado, no Plaza Avenida 
Shopping, foi comemorado 
com a apresentação musical 
“Natal Dourado”, do Grupo 
Ligia Aydar. Na sequência, 
acompanhado de uma das 
mais tradicionais fanfarras 
de São José do Rio Preto, o 
grupo Fayga, o Papai Noel 
percorreu todos os corredores 
do Plaza para dar as boas-
vindas, cumprimentar as 
crianças e iniciar a temporada 
de festas. Também fizeram 
parte desta folia, a Mamãe 
Noel, duendes e personagens 
infantis especiais.

henriforne@gmail.com

Europa 
chamaaaa...
Já que a Europa chama, a 
famosa dupla sertaneja rio-
pretense Zé Neto & Cristiano, 
começa o ano de 2022, com 
chave de ouro, em sua super 
grade de shows. No dia 03 
de fevereiro, os cantores Zé 
Neto & Cristiano aterrissam 
em Lisboa no palco (Coliseu 
dos Recreios), dia 05/2, em 
Bruxelas (Brussel Kart Expo), 
dia 06/2, em Londres (Troxy). 
Que venha 2022.

Em dezembro... 
Rionegro e Solimões estão 
prestes a gravar um novo DVD 
de carreira. O primeiro após 
18 anos sem um novo projeto 
igual a este. E para carimbar a 
grandiosidade do projeto, eles 
convidaram Gusttavo Lima, 
Henrique e Juliano e Jorge 
e Mateus para participação 
espec ia l  em “A  H i s tó r i a 
Continua”, projeto que será 
gravado no dia 8 de dezembro no 
espaço Dois Ipês, em Goiânia.

Fazenda Eldorado
Foi na cinematrográfica Fazenda Eldorado, nos arredores da 
cidade de Pontalinda, de propriedade do jovem pecuarista 
Manoel Carlos (Manezinho) Lemos, que o também pecuarista 
Ronaldo Alves realizou a 10º Leilão Nelore Genética, no ultimo 
final de semana. A abertura no sábado, foi com um big jantar na 
mansão da fazenda, para convidados agropecuaristas com direito 
ao show do cantor João Carreiro, além do pecuarista e cantor 
Fabiano Menotti, que faz dupla com seu irmão César Menotti. 
Já no domingo, às 13 horas, caprichado almoço e grandioso 
Leilão Nelore Genética. Muitos amigos rio-pretenses marcaram 
presença no mega evento.

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
A CADA DIA QUE VIVO, MAIS ME CONVENÇO DE QUE O DESPERDÍCIO DA 
VIDA ESTÁ NO AMOR QUE NÃO DAMOS, NAS FORÇAS QUE NÃO USAMOS, 
NA PRUDÊNCIA EGOÍSTA QUE NADA ARRISCA, E QUE, ESQUIVANDO-SE 
DO SOFRIMENTO, PERDEMOS TAMBÉM A FELICIDADE. Sorria beba muita 
água e seja feliz!         

SPOTlight

O Presidente do Automóvel Clube, Jesus Martim 
Neto e a primeira dama Sueli, em animado Baile da 
Primavera, no climatizado Salão de festas do AC.  

Foto Jorge Maluf 

Os sócios 
pecuaristas 

Ronaldo Alves 
e Manoel Carlos 

(Manezinho) 
Lemos, 

organizadores 
do 10o Leilão 

Nelore Genética 
na Fazenda 

Eldorado, no 
fi nal da  semana, 
em Pontalinda. 
Foto Arnaldo 

Mussi   

Tudo será como 
antes
No próximo dia 27 todos os 
diretores da ACIRP terão a 
oportunidade de participar 
da festa de fim de ano, pós 
pandemia. Trata-se de um 
momento regido por felicidade 
e cumpre de fato com o termo 
Confraternizar, ou seja, estar 
com fraternos em família. 

Batendo 
continência
A turma do nosso Tiro de 
Guerra 41, fez festa para a 
turma de 1991 (30 anos em 
forma), na Chácara Spazio, 
no sábado. A particularidade 
desta turma, é que foi a 
primeira após o incêndio que 
atingiu as instalações do TG 
02 – 033 no ano de 1990, 
ou seja, na época a prioridade 
destes atiradores eram de 
restabelecer o patrimônio e 
devolver a sociedade esta 
instituição de formação militar. 
Outra benesse da turma foi 
a arrecadação de alimentos 
para serem doados a alguma 
instituição de caridade da 
atualidade. 

Bíblia Sagrada 
O Instituto Rio-pretense dos 
Cegos Trabalhadores, com uma 
história de 73 anos, acaba 
de receber como doação a 
coleção completa da Bíblia em 
Braile. São 38 volumes que, se 
empilhados um sobre o outro, 
alcança mais de 2 metros de 
altura. Essa Bíblia está sendo 
doada, por meio de pedido 
do Lions Clube a Sociedade 
Bíblica do Brasil, que tem na 
cidade de Barueri o maior 
complexo gráfico do hemisfério 
Sul para a produção de bíblias.

Fonte de renda 
Em tempos de penúria, cheio 
de gente dormindo em porta 
de caixas eletrônicos, diz o 
noticiário econômico que o 
‘lucro de grandes bancos sobe 
36% e atinge R$ 26,2 bilhões 
no terceiro trimestre’. Anota aí, 
por favor: além de dar cadeia 
deveria ser crime hediondo, 
inafiançável!

Arrume as malas 
A reivindicação dos governos 
da Argentina e do Uruguai 
deu certo. Para alívio do setor 
turístico, o governo brasileiro 
vai baixar a portaria estendendo 
a rota dos cruzeiros que 
circulam pela costa do Brasil 
aos dois países. A travessia 
estava suspensa por conta da 
pandemia.

Formatura e 
casório
O jovem Luís Otávio (Tavinho) 
Sartarelli comemorou com 
festão sua formatura em 
Direito, com seus familiares, 
entre eles, a empresária 
Regina Lucato, sua noiva 
Marina Thomaz Arid, Carol 
Lucato e o marido Alan Ricardo 
Marques, no Villa Conte Buffet 
na semana passada.  O recem-
formado Luís Otávio (Tavinho) 
está de casamento marcado 
com Marina Thomaz Arid, para 
o dia 23 de abril de 2022. Tudo 
como manda o figurino. 

Passeio especial
Aproveitando o clima de magia 
e solidariedade do Natal, o 
Riopreto Shopping abre suas 
portas para receber cerca de 
140 crianças, de 4 a 14 anos, 
do Valquírias World para um 
passeio especial e lúdico pela 
decoração “Noel e sua arca”, 
que marca a Campanha de 
Natal 2021. No decorrer desta 
semana o Instituto retornará 
ao centro de compras com 
mais crianças para o mesmo 
passeio.
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BASQUETE

Rio Preto 3x3 garante vaga na etapa 
final do Campeonato Brasileiro

A equipe Rio Preto 
3x3 / Budweiser / 
Guarani Tereos / 
SMEL / Clube Mon-

te Líbano / ARBA conquistou 
neste domingo (21) a vaga 
para a etapa final do Campe-
onato Brasileiro de Basquete 
3x3 da Confederação Brasileira 
de Basquete (CBB).

Na etapa regional São Pau-
lo, disputada no Centro Olím-
pico, Rio Preto 3x3 venceu 
a equipe Hípica Campinas 
(22x19) e Esquadrão (22x10) 
na fase de grupos. Nas quartas 
de final venceu a equipe Aspi-
rantes por 21x8. Na semi final 
derrotou a equipe de Santos 
3x3 por 21x16.

A final foi disputada contra 
a equipe do São Paulo DC e o 
time rio-pretense acabou supe-
rado por 21x13, ficando com 
o vice-campeonato. Os dois 
finalistas garantiram vaga para 
etapa final que será disputada 
em Salvador entre 10 e 12 de 
dezembro.

“Com a melhora na pan-
demia estão sendo realizados 
vários torneios. Recentemente 
nós representamos o Brasil no 
World Tour no México, porém 
tivemos o azar de enfrentar 
logo de cara o time que é o 
atual campeão olímpico da 
modalidade”, afirmou Digui-
nho, jogador e capitão do Rio 
Preto 3x3.

Segundo o atleta, os três 
primeiros times no Brasileirão 
serão contemplados com a 
bolsa atleta olímpico. “É um 
prêmio importante para poder 
estruturar novas parcerias e 
consequentemente aumentar-
mos a qualidade”, comentou 
Diguinho.

O time do Rio Preto 3x3 
foi representado pelos atletas 
Diguinho, Soriani, Sapão e 
Franklin. Este último, que já 
havia sido convocado pela se-
leção brasileira para disputar a 
Copa América, foi novamente 
chamado, dessa vez pela se-
leção sub-23 para disputar os 
Jogos Pan-Americanos Jr em 
Cali na Colômbia.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

FEMININO

O Corinthians fez his-
tória neste domingo 
(21) ao conquistar o 

título da Libertadores Feminina 
após derrotar o Independiente 
Santa Fe (Colômbia) por 2 a 0 
em partida disputada no estádio 
Gran Parque Central, em Mon-
tevidéu (Uruguai).

Esta é a terceira conquista 
do Timão na competição, após 
as vitórias em 2017, sobre o 
Colo-Colo (Chile), e em 2019, 
sobre a Ferroviária.

A vitória do Corinthians co-
meçou a ser construída logo aos 
9 minutos de partida em grande 
jogada de Adriana. A camisa 16 
puxou contra-ataque e tocou 
para Vic, que lançou Portilho, 
que escorou para o meio da 
área, onde a mesma Adriana 
recebeu com liberdade para 
apenas conferir de cabeça.

E o Timão conseguiu ampliar 
um pouco antes do intervalo. 
Aos 41 minutos Zanotti lançou 
Tamires, que avançou pela 
esquerda e cruzou na medida 
para Gabi Portilho escorar para 
o fundo do gol.

Com esta conquista o Corin-
thians se tornou um dos maio-
res vencedores da competição, 
ao lado do São José.

Corinthians 
conquista título 
da Libertadores 

Agência BRASIL

MMA NA SERRA DO MAR

Rio-pretenses são 
campeões em prova 
de Super Triathon

Os rio-pretenses Ricar-
do Maluf, Junia Velo-
so e Adriano Froes, 

da Briani Assessoria Esportiva, 
ficaram com o primeiro lugar 
na prova de revezamento Mi-
xed Relay, neste sábado (20), 
no Super Triathlon Caminhos 
do Mar, disputado no Parque 
Estadual da Serra do Mar, em 
São Bernardo do Campo, na 
estrada velha de Santos.

Cada um deles nadou 300 
m, pedalou 6,5 km e correu 
2,5 km. E essa prova foi só 
um aperitivo para o trio, que 

no domingo vai competir no 
Triathlon Olímpico Standar, 
sendo 1.5 km de natação, 40 
km de ciclismo e 10 km de cor-
rida. Junia falou sobre a prova 
deste sábado e a expectativa 
para amanhã.

“Hoje fizeram aqui o mes-
mo formato que foi realiza-
do nas Olimpíadas. Foi bem 
empolgante. Fizemos as três 
modalidade, com sangue nos 
olhos mesmo, buscando os 
menores tempos e conse-
guimos ficar com a primeira 
colocação. Agora é descansar 
para amanhã fazer uma boa 
prova no individual”, afirmou.

Da REPORTAGEM

Lutador de Rio Preto vence no Brazilian Figthing Series

O lutador Eduardo 
“Chapol im”, do 
Maquininha do Fu-

turo de Rio Preto, venceu 
sua luta por nocaute neste 
domingo (21) na terceira 
edição da competição de 
MMA Brazilian Fightining Se-
ries (BFS) no Rio de Janeiro. 
Com isso, o jovem lutador 
de 25 anos chega a nove 
vitórias e uma derrota no seu 
retrospecto.

Lutando na categoria 
peso-mosca, Chapolim en-
carou Tiago Xavier. O triunfo 
por nocaute veio no segundo 
round, depois do lutador do 
Maquininha acertar uma se-
quência de golpes envolven-
do chute na linha da cintura, 
cruzado, gancho e direto, até 

o árbitro intervir.
“Foi uma preparação 

dura, treinei muito jiu jitsu 
para esse confronto. Meu 
adversário era difícil, um 
dos melhores do Brasil, mas 
consegui me sair bem e 
conquistar a vitória”, afirmou 
Chapolim. Segundo o luta-
dor, essa foi possivelmente 
sua última luta em 2021 e 
agora espera participar de 
um torneio internacional no 
próximo ano.

O BFS ainda teve outros 
sete combates. No card 
principal, Antônio Malvado 
derrotou Reslley Israel com 
um mata-leão no primeiro 
round. Os outros vencedores 
do evento foram Sarah Frota, 
Ítalo Gomes, Jorge Bueno, 
Rhalber Cavalo, Kauã Fer-
nandes e Gabriel Barreiro.

Vinicius LIMA Divulgação

FUTEBOL

Botafogo vence Brasil 
de Pelotas, conquista 
Série B e volta à elite

O Botafogo garantiu o 
título da Série B do 
Campeonato Brasi-

leiro de forma antecipada após 
derrotar o Brasil de Pelotas por 
1 a 0, na tarde deste domingo 
(21) no estádio Bento de Frei-
tas. A conquista só foi possível 
porque o Coritiba foi batido 
pelo mesmo placar pelo CSA.

Com a vitória o Alvinegro 
alcançou os 69 pontos, abrin-
do cinco de vantagem sobre o 
Coxa quando falta apenas uma 
rodada para o final da compe-
tição. Já o Xavante permanece 
na lanterna da Série B com 
este revés.

A vitória do Botafogo foi 
garantida graças a gol do 
atacante Diego Gonçalves 
aos 20 minutos da primeira 
etapa, após boa jogada dentro 
da área de Navarro. O time 
carioca ainda teve que se 
superar para garantir a vitória 
e o título, pois jogou com 10 
atletas desde 12 minutos do 

segundo tempo, quando Bar-
reto foi expulso.

Derrota do Coxa

A confirmação do título do 
Botafogo de forma antecipada 
só foi possível porque o Cori-
tiba perdeu de 1 a 0 para o 
CSA em pleno Couto Pereira. 
O zagueiro Wellington marcou 
o gol dos visitantes de cabeça 
após cobrança de escanteio.

Agência BRASIL Divulgação

BRASILEIRÃO

A tarde de domingo (21) 
foi de clássico entre 
alvinegros paulistas 

na 34ª rodada do Brasilei-
rão. Depois de perder para o 
Flamengo, o Corinthians se 
reabilitou para seguir no G4 ao 
bater o Santos, pelo placar de 2 
a 0, em casa, na Neo Química 
Arena, em São Paulo. Jô e Ga-
briel, ambos no segundo tempo 
marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o Corin-
thians se mantém na quarta co-
locação, agora com 53 pontos 
e irá fechar a rodada na zona 
de classificação para a fase de 
grupos da Libertadores, afinal 
os rivais diretos não podem 
mais alcança-lo. Já o Santos 
vive um momento diferente. 
Lutando contra o rebaixamento, 
o time praiano segue estacio-
nado com 42 pontos, agora 
em 11º.

Jogando em casa e pre-
cisando do resultado para 
seguir na parte de cima da 
tabela, o Corinthians começou 
a partida com tudo e dominou 
praticamente todo o primeiro 
tempo. Depois de algumas 
finalizações, o Corinthians 

chegou com muito perigo aos 
30 minutos, quando Renato 
Augusto aproveitou a falha da 
defesa adversária e tocou para 
Roger Guedes, mas parou em 
uma defesa à queima roupa do 
goleiro João Paulo.

Depois do susto, o Santos 
só foi conseguir responder aos 

empate sem gols.
Na volta do intervalo, o Co-

rinthians foi avassalador e abriu 
o placar logo no primeiro lance 
do segundo tempo. Du Queiroz 
foi até a linha de fundo e cruzou 
rasteiro, nos pés de Jô, que 
girou em cima do zagueiro e 
mandou no cantinho do goleiro 
João Paulo, que nada conse-
guiu fazer e viu a bola morrer 
no fundo das redes.

Melhor na partida, o time 
da casa seguiu tomando conta 
do jogo, enquanto o Santos 
não conseguia responder com 
perigo. Tanto que foi o Corin-
thians que voltou a balançar as 
redes no final do jogo. Aos 39, 
depois de um cruzamento na 
área, Jô fez o pivô e rolou para 
Gabriel, que chegou chutando 
para o gol, fechando o placar 
em 2 a 1.

Os dois times voltam a 
campo na próxima quinta-feira 
(25) para a disputa da 35ª ro-
dada do Brasileirão. Em casa, 
o Santos recebe o Fortaleza, 
no Estádio da Vila Belmiro, às 
19h. Um pouco mais tarde, 
às 20h, o Corinthians visita o 
Ceará, na Arena Castelão, em 
Fortaleza.

Da REPORTAGEM

41 minutos. Felipe Jonatan 
fez bela jogada pela esquerda 
e cruzou na cabeça de Diego 
Tardelli, que cabeceou firme, 
mas mandou a bola rente a 
trave do goleiro Cássio. Nos 
minutos finais, o clássico se-
guiu agitado, mas a primeira 
etapa terminou mesmo com o 

Rodrigo COCA

Corinthians supera Santos e entra no G4 
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Editais de
PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 

casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. ANDRE LUIZ DA SILVA SANT’ANNA e SIMONE 
AMBROZIO CORREIA, sendo ELE fi lho de LUCIANO PE-
REIRA SANT’ANNA e de ANDREIA APARECIDA DA SILVA e 
ELA fi lha de AUGUSTO AMBROZIO e de MARIA DA GLORIA 
GUIMARÃES AMBROZIO;

2. GABRIEL DE OLIVEIRA VILLA e GRAZIELLE 
RODRIGUES MENANDRO, sendo ELE fi lho de VALDOMIRO 
VILLA e de NAIR DONIZETI FERNANDEZ DE OLIVEIRA 
VILLA e ELA fi lha de JOSÉ DONIZETTI MENANDRO e de 
ESILENE RODRIGUES MENANDRO;

3. RYAN FILIPE DA SILVA RODRIGUES MARQUES 
e LIDIANE MARA DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de FER-
NANDO LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO e DOURIVALDO 
MARQUES MEDEIROS e de CARITA ANDREIA DA SILVA 
PEREIRA e ELA fi lha de NEDINHO DE OLIVEIRA e de SIL-
VIA MARA;

4. ADEMILTON GERMANO DA SILVA e MAYARA 
THUANY DA SILVA LIMA, sendo ELE fi lho de MARIA CATA-
RINA DA SILVA e ELA fi lha de AILTON BEZERRA DE LIMA e 
de MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA;

5. FRANCISCO BENEDITO DE SOUZA e LUCILENA 
BATISTA BUENO, sendo ELE fi lho de VICENTE BENEDITO 
DE SOUZA e de MARIA ANGELINA DA TRINDADE e ELA 
fi lha de ISALTINO BATISTA BUENO e de IRENE MARIA DA 
SILVA BUENO;

6. SEBASTIÃO JOSÉ DE ANDRADE e EDILEUSA 
CARLOS DA GAMA, sendo ELE fi lho de ANTONIO JOSÉ 
DE ANDRADE e de SEBASTIANA ROSA DE ANDRADE e 
ELA fi lha de NOÉ FRANCISCO DA GAMA e de MARIA CAR-
LOS DA GAMA;

7. ANDRÉ LUIS FREDERICCE SILVA e JÉSSICA 
LÚCIA DE BRITO, sendo ELE fi lho de JAIR DOS SANTOS 
SILVA e de SUELI FREDERICCE SILVA e ELA fi lha de LUIS 
CARLOS DE BRITO e de MARTA LÚCIA NARDIM DE BRI-
TO;

8. IDLER FLORIANT e MARILÉIA APARECIDA PE-
REIRA RIBEIRO, sendo ELE fi lho de INAU FLORIANT e de 
CIAMENE VILNEUS e ELA fi lha de CACEMIRO RIBEIRO e 
de GLACI TEREZINHA PEREIRA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 

Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 20/11/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, 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. CLÉBER MONTEIRO DE PINHO e RUTH DE OLI-
VEIRA, sendo ELE fi lho de MARLI MONTEIRO DE PINHO 
e ELA fi lha de AMARO PEDRO DE OLIVEIRA e de MARIA 
DIRCE DOS REIS;

2. WALISON RIBEIRO DOS SANTOS e FERNANDA 
LIMA PAGNOSSI, sendo ELE fi lho de RUBENS RIBEIRO 
DOS SANTOS e de LUCINEI APARECIDA SACCHI DOS 
SANTOS e ELA fi lha de AURIMAR LIMA PAGNOSSI e de 
ROSA MARIA FERNANDES PAGNOSSI; brasileiros, residen-
tes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impe-
dimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 22/11/2021.
 

Home office que era temporário 
começa a ficar definitivo

Aquele home office 
que muitos traba-
lhadores improvi-
saram há mais de 

um ano e meio, quando o 
isolamento social foi imposto 
pela pandemia do novo corona-
vírus, parece que veio pra ficar 
e agora está fazendo parte do 
lar. O fato é que agora muitos 
trabalhadores ‘pegaram gosto’ 
por trabalhar em casa e, por 
opção própria, acabam não 
querendo mais voltar para a 
empresa. Ou, por opção da 
empresa em diminuir gastos, 
também escolheram deixar 
os funcionários trabalhando 
de casa.

Com isso, alguns tiveram 
que se adaptar à nova rotina 
e adaptar um cantinho de 
trabalho em conjunto com a 
decoração da casa, como é o 
caso da Beth Barbosa, de 61 
anos. Beth faz a parte fiscal de 

um escritório de contabilidade 
e está de home office desde 
março de 2020.

“Não pretendo voltar pre-
sencial. Pra mim, o home office 
foi muito melhor. Adaptei o es-
paço para trazer o computador 
do escritório e o restante eu 
tinha. Sinto falta dos colegas, 
mas me adaptei muito bem. 
Não atrapalha em nada com 
relação à casa”, relata Beth.

O Moisés Oliveira é outro 
exemplo bem sucedido de 
home office. Ele é consultor de 
campo e trabalha com implan-
tação, treinamento e padroni-
zação de franquias. “Antes eu 
ficava só interno na empresa. 
Comecei atuar nessa função 
em 2019 e a ideia é se manter 
sempre presente nas franquias, 
no entanto, a pandemia veio e 
obrigou a adaptar o trabalho 
home office e on-line. A estru-
tura eu já tinha pronta. Minha 
adaptação foi na rotina. Foi até 
tranquilo, pois sempre gostei 
de manter rotina, no entanto 

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br

COTIDIANO

dentro de casa é preciso um 
certo cuidado para não perder 
o foco”, conta.

Em relação às despesas, 
Moisés explica que elas aumen-
taram para ele. “As despesas na 
minha casa aumentaram, devi-
do ao ar condicionado, energia 
elétrica em geral, porém, esse 
aumento acaba sendo compen-
sado quando viajo”, conclui.

Há um ano e meio esta 
também é a situação da Adria-
na Freire, que é corretora de 
imóveis. Ela trabalhava presen-
cialmente na empresa e, até o 
momento, permanece de home 
office e teve que adaptar um 
espaço da casa para o trabalho.

” Tive que colocar uma mesa 
de escritório na minha sala, pra 
alocar o notebook, e também 
um arquivo”. Adriana ainda 
ressalta que essa modalidade 
de trabalhar em casa é melhor. 
“Tenho mais flexibilidade nos 
horários, é menos estressante 
e considero a economia maior 
que os gastos”.

Divulgação

Moisés Oliveira, em seu cantinho 
de home office

Dicas para trabalhar em casa
A arquiteta e urbanista Karla 

Patrícia, sócia diretora da Nor-
den Arquitetura e responsável 
pela gerência de interiores do 
escritório, separou oito dicas 
que vão ajudar a dar aquele 
upgrade nesse ambiente que 
se tornou tão importante no 
lar.  Primeiramente ela lembra 
que montar e decorar um home 
office pode parecer algo fácil, 
afinal “é só arranjar um peque-
no espaço na casa, colocar uma 
cadeira, uma mesinha bacana 
e um computador e está tudo 
bem”. Ledo engano. Aliás, se-
gundo ela, planejar espaços pe-
quenos, como um home-office, 
exige muito cuidado e atenção.

Veja as oito dicas para se-
guir na hora de montar o seu 
cantinho de trabalho dentro 
de casa.

1- Privacidade e 

silêncio – Quem precisou 
improvisar um home office 
durante a pandemia desco-
briu logo que ele não cabe 
em qualquer canto da casa. 
Barulho, gente passando, pet 
aparecendo durante a video-
conferência, criança gritando 
“paiê” ou “mãiê” durante uma 
ligação, difícil né? Por isso, a 
primeira dica de Karla Patrícia é: 
escolha um lugar que possibilite 
o mínimo de privacidade.

2- Iluminação e 
ventilação – São duas 
coisas que parecem ser óbvias 
quando se monta um home 
office, mas que muita gente só 
percebe quando passa a usar 
por várias horas do dia um 
determinado espaço da casa e 
descobre que falta mais luz e ar 
naquele lugar. Conforme Karla, 
uma boa iluminação e ventila-

ção, naturais de preferência, 
são importantes principalmente 
para quem irá trabalhar em 
casa durante o dia.

3 – Espaço apro-
veitáveis – Para a arquiteta 
Karla Patrícia, a falta de espaço 
não chega a ser um grande pro-
blema para quem quer montar 
seu home office. Ela frisa que se 
não há na casa um cômodo que 
foi destinado para isso, o jeito 
é pensar nos espaços que se 
tem disponíveis e qualquer lugar 
pode ser usado, desde que se 
tenha o mínimo de isolamento 
possível e que não atrapalhe a 
circulação na casa.

4 – Investimentos 
necessários  – Custar 
caro ou não para montar um 
home office, segundo explica 

a arquiteta Karla Patrícia, vai 
depender do quanto a pessoa 
está disposta ou tem disponível 
para que este espaço lhe dê a 
melhor condição possível para 
poder trabalhar. Ela diz que dá 
para montar com o que se tem 
em casa mesmo, sem gastar 
nada ou quase nada, mas 
lembra que isso é válido para 
quando o uso do home office 
é temporário ou usado ocasio-
nalmente.

5 – Organização 
sempre – Se no escritório 
convencional sempre foi exigido 
a manutenção de um ambien-
te limpo e organizado, ao se 
trabalhar num home office não 
é diferente. Por isso, segundo 
explica Karla Patrícia, ter nesse 
seu cantinho do trabalho em 
casa caixas ou compartimentos 
em que você possa, de maneira 

fácil, organizar papéis e pastas 
é fundamental.

6 – Ambiente des-
montável para dois 
usos – Um problema que 
muita gente encontra na hora 
de usar home office é que o es-
paço escolhido é, muitas vezes,  
usado para outras coisas, como 
uma varanda por exemplo, lugar 
onde muitas vezes recebemos 
as pessoas socialmente e até 
fazemos um churrasco de fim 
de semana.

7 – Decoração – A 
arquiteta Karla Patrícia explica 
que um espaço de trabalho, 
dentro ou fora de casa, precisa 
ser um ambiente que facilite a 
atividade laboral, ajuda prin-
cipalmente na concentração. 
Mas ela lembra que não é por 
essas coisas que o home office 

vai deixar de ter a sua cara ou 
seu estilo.

8 – Cenário insta-
gramável – Um elemento 
relativamente novo na rotina de 
trabalho das pessoas é o uso das 
ferramentas de videoconferên-
cia. Com a necessidade maior 
de se trabalhar em casa, devido 
à pandemia, não foram raras as 
situações de constrangimento de 
quem não, digamos, tinha um 
bom cenário para se fazer uma 
vídeo chamada.

Se você não quer que o que 
está ao fundo da sua trans-
missão de vídeo chame mais 
atenção do que o que você está 
falando, a arquiteta Karla Patrícia 
sugere que a decoração possa 
ser até uma simples parede 
branca ao fundo, “afinal reuniões 
precisam ter foco na pessoa e 
não no ambiente onde ela está”.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 670 

De 19 de novembro de 2021. 
 

Acrescenta o §4° ao artigo 105 da Lei 
Complementar n° 650, de 05 de janeiro 
de 2021, que institui Código que contém 
as Posturas Municipais e medidas do 
poder de polícia administrativa a cargo 
do Município. 

 
 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das 
atribuições que me são conferidas por Lei, 
 FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, 
nos termos do § 6º, do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte 
Lei Complementar: 
 
 Art. 1º O artigo 105 da Lei Complementar nº 650, de 05 de janeiro 
de 2021, passa a vigorar acrescido do §4°, com a seguinte redação: 
 

“Art. 105 
...............................................................................................................
........... 
...............................................................................................................
............................ 
 
§4º Aquele que for autuado em maus-tratos não poderá, no período 
de 5 anos, ser dono ou responsável de qualquer outro animal sob 
pena de multa de 60 (sessenta) UFM’s e, em caso de reincidência, 
será destituído do poder de adquirir um novo animal 
permanentemente.” (NR)   

 
 Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  
19 de novembro de 2021. 

 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara   
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AUTÓGRAFO Nº 15.464/2021 
Projeto de Lei Complementar nº 021/2021 
Aprovado em 14/09/2021, na 34ª Sessão Ordinária.  
Veto Total nº 054/21 rejeitado em 16/11/2021, na 47ª Sessão Ordinária 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo 
 

         Jorge Gimenez Berruezo 
        Diretor Geral                                                                                                     

Autoria da propositura:  
Vereadora Cláudia De Giuli 

rfg/ 

48ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
23 DE NOVEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 09:00 HORAS 

ORDEM DO DIA 
VETO: 
01 – Veto Total nº 47/21 ao autógrafo nº  15.348/21, originado do Projeto de Lei nº 
43/21, de autoria do Ver. Julio Donizete, que dispõe sobre o parcelamento de multas 
administrativas aplicadas pelo Poder Público aos estabelecimentos comerciais por 
conta do enfrentamento ao COVID - 19, no Município de São José do Rio Preto, e 
dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR 
02 – 31/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Altera a Lei Complementar nº 178, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a 
instituição do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e dá outras 
providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)    
 
03 – 32/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Inclui a alínea “q” ao inciso II do artigo 8º da Lei Complementar nº 214, de 16 de 
dezembro de 2005, que dispõe sobre o COMDEPHACT – Conselho Municipal de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de São José do Rio 
Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
PROJETOS DE LEI 
04 – 359/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel 
público municipal, em favor da Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto – 
Paróquia Nossa Senhora do Brasil. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS).  
 
05 – 358/21 – VER. BRUNO MARINHO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de estudo prévio para instalação de 
radar fixo em nossa cidade. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
PROJETOS DE RESOLUÇÃO 
06 – 08/2021 – VER. PEDRO ROBERTO – 2ª DISC./VOT 
Revoga a Resolução nº 1.256, de 3 de março de 2021; repristina a vigência da 
redação originária do §6º e acresce o §9º ao art. 253 da Resolução nº 712, de 13 de 
dezembro de 1990  – Regimento Interno. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
07 – 14/21 – VER. PEDRO ROBERTO GOMES – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a divulgação digital de informações sobre animais disponíveis para 
adoção  junto os órgãos municipais competentes. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL                                                                                                    

 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
         Presidente da Câmara –

19/11/2021 

49ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
23 DE NOVEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
 

VETOS: 
01 – Veto Total nº 44/21, ao autógrafo nº 15.347/21, originado do Projeto de Lei nº 
70/21, do Ver. Robson Ricci, que estabelece normas de responsabilidade aos 
organizadores, frequentadores e participantes de festas clandestinas. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 – Veto Total nº 45/21, ao autógrafo nº 15.345/21, originado do Projeto de Lei nº 
006/21, do Ver. Bruno Moura, que dispõe sobre a contratação de pessoas em 
situação de rua ou em situação de desemprego por mais de 03 (três) anos, pelas 
empresas vencedoras de licitação pública no Município de São José do Rio Preto. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
PROJETOS DE LEI 
03 – 403/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Altera a ementa e o artigo 1º das Leis nos 13.301/2019, 13.304/2019, 13.355/2019, 
13.359/2019 e 13.362/2019. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS) 
 
04 – 404/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Altera a ementa e o artigo 1º das Leis nos 13.446/2020, 13.447/2020, 13.475/2020, 
13.477/2020, 13.501/2020, 13.507/2020, 13.508/2020, 13.838/2021, 13.878/2021, 
13.926/2021, 13.930/2021 e 13.931/2021. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS) 
 
05 – 176/21 – VER. PEDRO ROBERTO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a proibição de manter animais acorrentados no âmbito do município de 
São José do Rio Preto e dá outras providencias. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)  
 
06 – 177/21 – VER.ª CLÁUDIA DE GIULI – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigação do proprietário ou responsável de animal que sofrer 
abandono, maus-tratos ou acidente em razão da ausência de uso de coleira, em 
custear todas as despesas prescritas pelo Médico Veterinário até a sua plena 
recuperação. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)    
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
07 – 21/21 – VER. RENATO PUPO – 1ª DISC./VOT 
Extingue as Votações e Sessões Secretas, mediante alterações na Resolução 712/90 
– Regimento Interno. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL                                                                                                    
 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 

         Presidente da Câmara –
19/11/2021 

 
 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ELETRICIDADE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO – SINERGIA SÃO JOSE DO 

RIO PRETO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA  
 

ESCALA 6 X 3 - SUBTRANSMISSÃO  
 
 
Pelo presente edital, a Diretoria Colegiada do SINDICATO DOS EMPREGADOS NA GERAÇÃO, 
TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO 
PRETO – SINERGIA SÃO JOSE DO RIO PRETO representada pelo seu Presidente João Gustavo 
Pavanete Sedano  - convoca os trabalhadores da empresa COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E 
LUZ, lotados em São José do Rio Preto para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA a ser realizada na cidade abaixo relacionada, no dia, horário e local abaixo indicado 
para informação, discussão e deliberação sobre a  seguinte ORDEM DO DIA: a) – Avaliação e 
deliberação acerca da proposta da Empresa para celebração de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de 
Trabalho Subtransmissão  - Escala de Trabalho 6X3; b) No caso de aprovação, ratificação dos poderes 
outorgados à diretoria do Sindicato para firmar Acordo Coletivo de Trabalho c) No caso de rejeição 
ratificação dos poderes outorgados à diretoria do Sindicato representar a categoria em eventual Ação 
Judicial sobre o tema;  d) Assuntos gerais do interesse da categoria; HORÁRIO E LOCAL DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: São Jose do Rio Preto: Na EA Congonhas dia 
02/12/21, às 07h30 em primeira convocação e às 08h00 em segunda convocação, na Rua 
Reinaldo Orlando Nogueira, 420;  Além da localidade acima especificada, com a finalidade de 
garantir a mais ampla participação dos trabalhadores envolvidos nas decisões, o sindicato poderá 
realizar assembleias em outras localidades e datas, mediante prévia convocação através de boletins 
sindicais. Para que o presente edital chegue ao conhecimento de todos interessados, determino a sua 
publicação em jornal de grande Circulação, 23 de Novembro de 2021. João Gustavo Pavanete 
Sedano - Presidente 
 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 25/2021, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
para Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de organização e realização de corrida de rua e 
MTB na 4ª Edição Movimento pelo Fim da Violência contra 
as Mulheres, para a empresa SBRSPORTS – EVENTOS 
ESPORTIVOS – LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.097.280, 
localizada na Rua Licurgo Angelo Beolchi, 204, Recanto 
Real, São José do Rio Preto – SP, CEP: 15.092-254, no 
VALOR GLOBAL R$ 15.238,00 (quinze mil duzentos e trinta 
e oito reais).
Monte Aprazível, 18 de novembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 23/2021, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
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Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

para Aquisição de 35 carteiras escolares destinadas a Esco-
la Municipal Feliciano Sales Cunha, para a empresa DEIVID 
VLADEMIR DONEGA BRESSANTE – ME, inscrita no CNPJ 
sob nº 12.904.257/0001-57, localizada na Rua Spinardi, 
1367, Jardim Santa Clara, Dracena – SP, CEP 17.900-000, 
no VALOR GLOBAL R$ 11.998,00 (onze mil novecentos e 
noventa e oito reais).
Monte Aprazível, 18 de novembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 95/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 24/2021, com base no art. 24, II, da Lei nº 
8.666/93, para Aquisição de livros literários para as biblio-
tecas das Escolas Municipais José Agrelli, Maria Neves 
Soubhia e Raul Vieira Luz, para a empresa DISTRIBUIDORA 
DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA, inscrita no CNPJ sob 
nº 03.643.321/0001-00, localizada na Rua São José, 123, 
Centro, Ribeirão Preto – SP, CEP: 14.010-160, no VALOR 
GLOBAL R$ 13.108,50 (treze mil cento e oito reais e cin-
quenta centavos).
Monte Aprazível, 18 de novembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 68/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 52/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamentos não padroniza-
dos, em função do atendimento assistencial à pacientes com 
enfermidades nas unidades de saúde do município.
Data da realização da Sessão Pública: 07/12/2021
Horário: 09h00min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 22 de novembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
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EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

DOMINGOS CAMPOS NETO e GELCIENE FURTADO FREITAS. Ele, brasileiro, natural de 
Penalva, Estado do Maranhão, nascido ao primeiro (01) de fevereiro de um mil novecentos e noventa e seis 
(1996), com vinte  e cinco (25) anos de idade, eletricista, solteiro, filho de RAIMUNDO VALDINEI CAMPOS e 
de dona MARIA DOMINGAS BARROS CAMPOS. Ela, brasileira, natural de Penalva, Estado do Maranhão, 
nascida aos  trinta e um (31) de janeiro de um mil novecentos e noventa e quatro (1994), com vinte  e sete (27) 
anos de idade, do lar, solteira, filha de VILSON DOS SANTOS FREITAS e de dona CELIANA DOS SANTOS 
FURTADO.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte (20) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

SULIVAN MARTINS DA SILVA e KELLY CRISTINA GUILHERMITTI DA COSTA. Ele, 
brasileiro, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos quinze (15) de setembro de um mil 
novecentos e noventa e um (1991), com trinta (30) anos de idade, estoquista, viúvo, filho de CLAUDEMIRO 
APARECIDO DA SILVA e de dona VERA LÚCIA MARTINS DA SILVA. Ela, brasileira, natural de Araçatuba, 
Estado de São Paulo, nascida aos  três (03) de dezembro de um mil novecentos e oitenta e dois (1982), com trinta  
e oito (38) anos de idade, manicure, solteira, filha de de dona CELIA REGINA GUILHERMITTI.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte (20) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Código Civil.

MAICON CANDIDO DA SILVA e FERNANDA DIAS RIBEIRO. Ele, brasileiro, natural de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos treze (13) de dezembro de um mil novecentos e oitenta e nove 
(1989), com trinta  e um (31) anos de idade, soldador, divorciado, filho de AGUINALDO CANDIDO DA SILVA 
e de dona FATIMA APARECIDA CANDIDA DA SILVA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, nascida aos  dezoito (18) de setembro de um mil novecentos e oitenta e sete (1987), com 
trinta  e quatro (34) anos de idade, auxiliar de dentista, divorciada, filha de MANOEL CLAUDIO RIBEIRO e de 
dona DULCE MOREIRA DIAS RIBEIRO.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte (20) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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REGIVALDO ARAUJO ALVES e DIELMA DE SOUSA COSTA. Ele, brasileiro, natural de 
Imperatriz, Estado do Maranhão, nascido aos cinco (05) de setembro de um mil novecentos e noventa e um 
(1991), com trinta (30) anos de idade, pedreiro, solteiro, filho de ANTONIO ARAUJO e de dona MARIA 
REGINA ARAUJO ALVES. Ela, brasileira, natural de Pacajá, Estado do Pará, nascida aos  nove (09) de maio de 
um mil novecentos e oitenta e oito (1988), com trinta  e três (33) anos de idade, do lar, solteira, filha de JUVENAL 
RODRIGUES DA COSTA e de dona CLEONICE SILVA DE SOUSA COSTA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte (20) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


