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O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) anunciou na manhã 
desta quarta-feira, 24, que 
“não haverá Carnaval em Rio 
Preto”. Edinho, assim como 
vários outros prefeitos da re-
gião, citou a possibilidade real 
de grandes aglomerações e 
um novo surto da Covid-19. 
Pelo menos 22 cidades da 
região já anunciaram a não 
realização do Carnaval para o 
próximo ano. Segundo Edinho 
não haverá recursos públicos 
para a festa.   Pág.A3

Saúde segue 
estado e anuncia 

fim do uso 
de máscara

O governo do Estado de 
São Paulo anunciou nesta 
quarta-feira (24) que a obriga-
toriedade do uso de máscaras 
ao ar livre deixará de vigorar a 
partir do dia 11 de dezembro. 
Seguindo a determinação es-
tadual, a Secretaria de Saúde 
de Rio Preto também informou 
que não haverá mais a exi-
gência de máscaras em locais 
abertos a partir de 11/12. A 
Saúde, no entanto, recomen-
da que a população continue 
usando máscara.       Pág.A5

OAB elege 
hoje novo 
presidente 

em Rio Preto
Expectativa em torno da 

definição do nome do novo 
presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
de Rio Preto que deve ser 
conhecido nesta quinta-feira, 
25. Ao todo 6.070 advogados 
estão inscritos na subseção da 
cidade. A chapa eleita assume 
a entidade em 1º de janeiro 
de 2022 para um mandato 
de três anos (triênio) – 2022 
a 2024.    Pàg.A2

Prefeito extingue Comitê de Combate 
à Covid criado em março de 2020

PF prende 17 e coloca Rio Preto na rota 
das fraudes contra Auxílio Emergencial
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PM e Conselho 
flagram crianças 
trancadas em 
casa pela mãe
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Buteco do 
Gusttavo Lima 

antecipa abertura 
dos portões
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Cinemas de 
Rio Preto têm 
quatro estreias 

na semana
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Semae abre 
licitação para 
trocar bombas 
subterrâneas
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Reunião que 
extingiu Comi-
tê e anunciou 

que não haverá 
verba para car-
naval ano que 

vem aconteceu 
ontem com 

autoridades na 
prefeitura

PF prendeu 17 
pessoas e colo-

cou Rio Preto na 
rota das fraudes 
no Auxílio Emer-
gencial do Brasil 

ontem após 
cumprir manda-
dos de busca e 

apreensão na 
cidade
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Forma para alcançar 
o progresso

No terceiro milênio, que 
tem... mil anos, um dia 
todos haverão de compre-
ender que espiritualizar as 
criaturas, consequente-
mente elevando sua condi-
ção moral, é a única forma 
de alcançar o progresso — 
que não seja o da destrui-
ção — para todo o planeta. 
Esse desenvolvimento que 
tem por deus a ganância, 
de início, atinge os peque-
ninos, dos quais nos falava 
Jesus: “Deixai-os vir a mim, 
porque deles é o Reino dos 
Céus” (Evangelho, segundo Mateus, 19:14). Ao lado 
dos idosos, os que vivem a infância são os primeiros 
a ser prejudicados pelas enfermidades provocadas 
pela adulteração do meio ambiente, não apenas nos 
países em desenvolvimento. Já dizia o genial cientista 
judeu-alemão Albert Einstein (1879-1955): “A palavra 
progresso não fará sentido enquanto houver crianças 
infelizes”. E quantas estão por aí, meu caro Albert, 
a começar pelas que vivem nos grandes centros 
urbanos, respirando com dificuldade?... Será que 
os governos realmente andam governando para os 
seus povos?

Que é “progresso de destruição”? É o que, por 
exemplo, promove a poluição assassina, o aumento 
do efeito estufa e a ferida na camada de ozônio, 
cuja tarefa é defender a vida na Terra, incluída a dos 
próprios promotores de tantos males... “Impulsiona-
dos” pela ambição de ganhar a qualquer preço, não 
percebem que põem em perigo a si mesmos, à pátria 
e à família. Não foi sem motivo que Jesus proferiu 
um famoso discurso que ficou conhecido como “O 
Sermão Profético”, do qual se destaca “A Grande 
Tribulação”. A respeito desse tema, Ele diz que, “se 
Deus não abreviasse aqueles dias, nem os escolhi-
dos (aqueles que assim se tornam por suas próprias 
obras) se salvariam”. E mais: o Cristo advertiu que 
“igual (tribulação) nunca houve, desde a criação da 
Terra, nem jamais se repetirá”... E isso é lá brinca-
deira, meninos?!

José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e 
escritor.

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

ARTIGO Eleição para presidente 
da OAB Rio Preto é hoje
Expectativa em torno da 

definição do nome do novo 
presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
de Rio Preto que deve ser 
conhecido nesta quinta-feira, 
25. Ao todo 6.070 advogados 
estão inscritos na subseção 
da cidade. Os magistrados 
representam uma região com 
12 municípios das comarcas 
de Rio Preto, Nova Granada, 
Palestina e Potirendaba.

A votação, pela primeira 
vez, ocorrerá por meio do uso 
de urnas eletrônicas da pró-
pria Justiça Eleitoral. Serão 
dois votos, o primeiro, com 
dois dígitos, para a escolha 
da chapa que vai compor a 
presidência da OAB São Pau-
lo. O segundo, com cinco dígi-
tos, vai definir o candidatado 
da subseção de Rio Preto.

A votação ocorre nesta 
quinta em todas as subse-
ções do Estado, das 9h às 
17h. Em Rio Preto, a votação 
será na sede da OAB, na 
avenida Brigadeiro Faria Lima, 
5.853, Vila São José. O voto 
é obrigatório, com pena de 

Raphael FERRARI     
redacao@dhoje.com.br
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multa. A chapa eleita assume 
a entidade em 1º de janeiro 
de 2022 para um mandato 
de três anos (triênio) – 2022 
a 2024.

No final de 2020, o Con-
selho Federal da OAB aprovou 
a paridade de gênero e cotas 
raciais de 30% para a nova 
entidade. Com isso, as cotas 
para mulheres que antes eram 
de 30% aumentaram para 
50% e passaram a valer não 

apenas para a chapa como 
um todo, mas também para 
cargos de diretoria.

Na subseção de Rio Preto, 
três chapas compostas por 
cinco advogados cada uma 
foram inscritas para concor-
rer ao comando da entidade 
no próximo triênio – 2022 a 
2024.

A chapa que tem como 
candidato à presidência o 
atual vice-presidente da sub-
seção, Henry Atique, leva o 
apoio do advogado Marcelo 
Henrique, à frente da entida-
de no momento. A advogada 
Izabela Fantazia da Sila Rejaili 
é candidata a vice-presidente, 
junto com Davi de Martini 
Júnior para secretário-geral, 
Nayara Ferreira dos Santos 
como secretária-adjunta e 
Robson Pedro de Toledo para 
tesoureiro.

A segunda chapa é com-
posta pela advogada Lucineia 

dos Santos, como candidata à 
presidência, ao lado do candi-
dato a vice, Homaile Mascarin 
do Vale. Para as vagas de 
secretários geral e adjunto, a 
chapa traz Moacir Venancio da 
Silva Junior e Fernando Célico 
Conceição. Para tesouraria, a 
candidata é Rosângela Leila 
de Souza. Ela é ex-secretária 
de Saúde de Olímpia, ex-fun-
cionária da Prefeitura de Rio 
Preto, ex-presidente de con-
selho e secretários municipais 
de Saúde.

O advogado Luiz Fernando 
Corveta Volpe encabeça a 
terceira chapa, ao lado da 
candidata a vice-presidente 
Clairi Mariza Carareto. Para 
secretário-geral, o candidato 
é o advogado Eder Serafim 
de Araújo. Izabella Tayar Au-
gusto é a candidata à vaga 
de secretária-adjunta e Nugri 
Bernardo de Campos para a 
vaga de tesoureira.

Votação 
nesta quin-
ta-feira 
ocorre na 
sede da 
OAB Rio 
Preto na 
avenida 
Brigadeiro 
Faria Lima

Serão dois votos, o primeiro, com dois 
dígitos, para a escolha da chapa que vai 
compor a presidência da OAB São Paulo. 
O segundo, com cinco dígitos, vai definir 
o candidatado da subseção de Rio Preto

“

”ACHE O SEU PREGÃO

Balcão de Empregos 
oferece 799 vagas 

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quarta-feira 
(24) está oferecendo 799 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para ope-
rador de caixa (53), vendedor 
(37), repositor de hortfruti 
(35), açougueiro (29), aten-
dente (29), vendedor externo 
(23), repositor (22), auxiliar 
de limpeza (13), babá (13), 
consultor de vendas (12), au-
xiliar de cozinha (12), técnico 
de enfermagem (11), auxiliar 
de produção (11), auxiliar de 
açougue (11), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendi-
mento administração (10), 
engenharia (4), web design (2), 
pedagogia (1), engenharia civil 
(1), direito (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 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços 
de entrega. A expectativa da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico é que a demanda 
por novos postos de trabalho 
no setor continue crescendo.

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

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Semae abre pregão para 
trocar bombas subterrâneas 

O Semae (Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto) 
está com licitação aberta por 
meio de Pregão Eletrônico nº 
93/2021, com o objetivo da 
contratação de empresa para 
prestação de serviços técnicos 
especializados de substituição 
de bombas submersas e manu-
tenção, incluindo limpeza, me-
lhorias, adequações, reparos e 
complementos, de poços tu-
bulares profundos exploratórios 
do Aquífero Bauru, que estão 
situados dentro do perímetro 
urbano de Rio Preto.

As empresas interessadas 
podem acessar o edital na 
integra no portal de compra da 
Prefeitura de Rio Preto no link 
https://compras.empro.com.br/
WBC6/ .

A empresa vencedora ficará 
também obrigada a fornecer 
mão-de-obra, incluindo tam-
bém equipamentos, máquinas, 
ferramentas, materiais comple-
mentares e insumos.

As obras devem ser concluí-
das em um prazo de 12 meses.

O recebimento das propos-
tas deve ser feitas até o dia 
17 de dezembro, às 8h30 e 
abertura a partir das 8h35.

Sérgio SAMPAIO Arquivo DHOJE



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
25 de novembro de 2021

D
ivulgação

COERCITIVA

Educação investe R$ 2,2 mi em 
equipamentos de informática

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Educação, declarou a empre-
sa Repremig Representação e 
Comércio de Minas Gerais LTDA 
como vencedora do processo 
licitatório para compra de 
equipamentos de informática.

A licitação, em forma de 
pregão eletrônico, previa a 
aquisição de projetores de 
multimídia para o uso de pro-
fessores e alunos nas unida-
des escolares do município. 
Consta no edital total de 570 

projetores do tipo, com todas 
as especificações técnicas. A 
previsão de gastos por parte 
da pasta da Educação era de 
R$ 2,84 milhões.

A empresa venceu o segun-
do item, que previa a compra 
de 550 aparelhos de multimí-
dia ao ofertar lance de R$ 2,29 
milhões. O primeiro item, com 
outros 20 aparelhos, não teve 
vencedor. O prazo do contrato 
tem vigência de 12 meses. Os 
detalhes da licitação constam 
em publicação no Diário Oficial 
do Município desta quarta-fei-
ra, 24.

Raphael FERRARI

PARA ESCOLAS PRESIDENTE

O Partido Liberal (PL) in-
formou na noite desta terça-
-feira (23) que o presidente 
Jair Bolsonaro se filiará ao 
partido no próximo dia 30. 
Com a filiação, Bolsonaro 
deverá disputar a reeleição 
pelo partido.

No último dia 10, o PL ha-
via anunciado que a filiação 
do presidente seria no dia 
22. Depois adiou, em razão 
de exigências de Bolsonaro 
em relação a alianças para 
as eleições estaduais.

O presidente rejeitou 
acertos nos estados com 
adversários políticos.

Na semana passada, o 
presidente do PL, o ex-depu-
tado Valdemar Costa Neto, 
reuniu os presidentes esta-
duais do partido em Brasília. 
Segundo informou a legenda, 
os dirigentes regionais deram 
“carta branca” a Costa Neto 
para negociar com Bolso-
naro.

Costa Neto, se reuniu 
com Bolsonaro na tarde 

desta terça no Palácio do 
Planalto. Ele também se en-
controu com a ministra-chefe 
da Secretaria de Governo, 
Flávia Arruda, que é filiada 
ao partido.

Pela manhã, em entrevis-
ta à TV Correio, da Paraíba, 
Bolsonaro disse que o acerto 
com o PL dependia do caso 
específico de São Paulo.

“Eu tenho conversado com 
o Valdemar da Costa Neto, 
que é o presidente do parti-
do. Eu estava lá na região do 
Golfo quando pedi um acordo 
com ele, uma troca de men-
sagens – não telefonei para 
ele – para a gente adiar a filia-
ção, que seria dia 22. Faltava 
acertar o maior diretório do 
Brasil, que é São Paulo. Ele 
tem um compromisso lá com 
o vice-governador e tinha que 
arranjar uma maneira, sem 
quebrar a palavra dele, de 
resolver esse assunto. Está 
praticamente resolvido”, disse 
Bolsonaro.

Porém, o presidente fez 
uma ressalva: “Está quase fe-
chado, mas na política só está 

Da REDAÇÃO

SEM FESTA

fechado depois que fecha”.
Eleito presidente pelo PSL 

em 2018, Bolsonaro deixou o 
partido em 2019, em meio a 
divergências com a cúpula da 

Edinho Araújo agradeceu cada integrante pelo trabalho realizado durante a pandemia

Divulgação

legenda. Na ocasião, chegou 
a articular a criação de uma 
nova sigla, a Aliança Pelo Bra-
sil, que não passou da fase de 
coleta de assinaturas.

Sérgio SAMPAIO

A CPI que investiga viola-
ções trabalhistas por parte de 
empresas terceirizadas que 
prestam serviços ao município 
entrou com ação na Justiça de 
Rio Preto pedindo a condução 
coercitiva do empresário Side-
nir Martins Silva, da empresa 
SMS Serviços. O objetivo dos 
membros da comissão é ouvir 
o depoimento do empresário 
a respeito de denúncias de 
dívidas trabalhistas com fun-
cionários terceirizados.

A ação judicial foi protocola-
da nesta tarde de quarta-feira 
(24), depois de tentativas de 
ouvir o empresário, que por 
duas vezes foi convocado e 
não apareceu para prestar 
depoimento. A empresa MS 
prestava serviço a diferentes 
secretarias da Prefeitura, em 
especial a de Serviços Gerais, 
e após o encerramento do 
contrato, segundo a CPI, não 
teria honrado compromissos 
trabalhistas.

Convocações

Em nova reunião realizada 
na tarde desta quarta-feira, os 
membros da CPI - presidente 
João Paulo Rillo (Psol), relator 
Rossini Diniz (PL), membro An-
derson Branco (PL), e suplente 
Pedro Roberto (Patriota) - de-
cidiram pela convocação do 
representante da empresa Star 
Bene, que fornece 380 postos 
de  merendeira à Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento.

Segundo denúncias recebi-
das por integrantes da comis-
são, a empresa teria notificado 
280 das 380 merendeiras de 
que seriam demitidas no fim do 
ano e os membros decidiram 
chamar o representante para 
esclarecer dúvidas. Além do 
representante da Star Bene, a 
CEI aprovou a convocação do 
gestor e do fiscal do contrato 
na Secretaria de Agricultura.

CPI das 
Terceirizadas vai 

à Justiça para 
ouvir empresário
Da REDAÇÃO

Rio Preto não terá carnaval, diz prefeito
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) anunciou na manhã 
desta quarta-feira, 24, que 
“não haverá Carnaval em Rio 
Preto”. A declaração ocorreu 
durante reunião para declarar 
o fim do Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao Coronavírus, 
criado em março de 2020, para 
elaborar ações e traçar metas 
para o combate da pandemia.

O encontro aconteceu às 
10h e contou também com 
a participação do secretário 
de Saúde Aldenis Borim, do 
vice-prefeito Orlando Bolçone 
(DEM) e do presidente da 
Associação Comercial e Em-
presarial de Rio Preto (Acirp) 
Kelvin Kaiser.

Edinho, assim como vários 
outros prefeitos da região, citou 
a possibilidade real de grandes 
aglomerações e um novo surto 
da Covid-19. Pelo menos 22 ci-
dades da região já anunciaram 
a não realização do Carnaval 
para o próximo ano.

Mesmo sem o desfile das 
Escolas de Samba, Rio Preto 
conta todos os anos durante 
o Carnaval com os tradicionais 
blocos de rua que desfilam 
pelos bairros da cidade. No 
distrito de Schmitt também é 
realizado desfile de blocos.

“A prefeitura não destinará 
recursos ao Carnaval, não 
estimulará porque teremos 

aglomeração”, disse Edinho.
Segundo ele os clubes po-

derão realizar o Carnaval, mas 
terão obrigatoriamente de obe-
decer às normas contidas tanto 
no decreto estadual como 
municipal, em especial, na 
apresentação do passaporte 
da vacinação em eventos com 
mais de 500 pessoas.

“Os clubes vão realizar, 
quem resolver fazer será sob 

Da REPORTAGEM
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sua responsabilidade, mas está 
claro que qualquer evento com 
mais de 500 pessoas terá que 
apresentar o passaporte de 
vacinação para que as medi-
das possam ser respeitadas. A 
própria Prefeitura fará fiscaliza-
ção”, afirmou o prefeito.

Questionado se não haveria 
contradição em não realizar o 
Carnaval na cidade e ao mesmo 
tempo permitir eventos com 

grande público, como shows já 
agendados na cidade, em es-
pecial de cantores sertanejos, 
como Gustavo Lima, Edinho 
novamente lembrou dos proto-
colos sanitários previstos.

“Esses eventos estão com 
todas as cautelas, pedindo o 
comprovante de vacinação. É 
preocupante, agora, esperamos 
que todas as medidas sejam 
tomadas. Estamos com cam-

pos de futebol com lotação de 
100% permitida. A prefeitura 
tem que enfrentar essa ques-
tão. Não queremos dar motivo 
para que volte uma nova onda 
e que tenhamos de tomar 
medidas restritivas. Coerência 
administrativa. Se é o poder 
público que restringe, não pode 
o poder público ser estimulante 
de ações que podem desenca-
dear uma nova onda”, concluiu.

Prefeitura destitui Comitê de Combate
 à Covid e foca agora nos faltosos 

Após ter investido cerca de 
R$ 200 milhões no combate 
a pandemia da Covid-19, o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
anunciou nesta quarta-feira, 
24, a extinção do Comitê de 
Combate à Pandemia no mu-
nícipio. Criado em março de 
2020, logo após os primeiros 
casos positivos da doença, 
o Comitê era composto pelo 
secretário de Saúde, Aldenis 
Borin, funcionários da pasta, 
além de colaboradores, em 
especial, da área de pesquisas 
científicas.

O fim do Comitê foi anuncia-
do em reunião na própria Prefei-
tura com a participação, além 
do prefeito Edinho e Aldenis, 
do vice-prefeito e secretário de 
Planejamento, Orlando Bolçone 

e do presidente da Acirp, Kelvin 
Kaiser.

Os R$ 200 milhões gastos 
com a pandemia foram obtidos 
da seguinte maneira: R$ 88,1 
milhões do governo federal, 
R$ 12,9 milhões do estado, 
R$ 104 mil provenientes de 
doações e R$ 89,9 milhões de 
recursos próprios da Prefeitura.

Segundo o secretário de 
Saúde, três momentos foram 
marcantes durante a pandemia 
na cidade. O início, quando 
segundo ele, não havia como 
adquirir equipamentos e in-
sumos essenciais para salvar 
vidas, bem como a dificuldade 
de compra de respiradores e 
também em relação a falta de 
oxigênio.

“O começo foi muito difícil. 
Não encontrávamos respirado-
res, foi traumático. Não tinha 

onde buscar e precisava. O outro 
momento ruim foi o oxigênio. 
Não tivemos falta, mas foi muito 
trabalho”, disse Borim.

A chegada da vacina foi o 
fato positivo para que os casos 
de internações e mortes em Rio 
Preto pudessem parar de regis-
trar crescimento. “Chorávamos 
a cada restrição no comércio e 
mortes que vinham no dia se-
guinte. Você olhar que tinha 20 
pessoas que morriam naquele 
dia”, afirma.

Aldenis lembra que mesmo 
com a destituição do Comitê 
de Combate à Pandemia, o 
grupo continuará em alerta para 
qualquer possibilidade de novo 
avanço da doença. Para isso, a 
pasta da Saúde vem realizando 
força-tarefa para incentivar as 
pessoas que ainda não toma-
ram a segunda dose para que 

o façam.
“As unidades ligam para que 

esses faltosos venham, para 
que entenda que a pandemia 
não acabou. A segunda dose é 
fundamental para que não haja 
o recrudescimento da doença”, 
alerta Aldenis.

Legado

Apesar de tantas mortes, 
das pessoas que ainda apre-
sentam sequelas causadas 
pela covid, Aldenis diz que a 
pandemia deixa um legado para 
a Saúde de Rio Preto. Segundo 
ele, os investimentos feitos para 
adequar as unidades de saúde 
da cidade permitiram melhorar 
a capacidade de atendimento, 
em especial na urgência e 
emergência.

“Não serão mais as mes-

Raphael FERRARI mas. O legado de comprar 
(equipamentos) para o combate 
a pandemia vai ser um legado 
fundamental para que as unida-
des possam funcionar da me-
lhor maneira. Nós não tínhamos 
aparelhos suficientes. Vivíamos 
no limite”, afirmou Aldenis.

O prefeito Edinho Araújo 
agradeceu o trabalho do Comitê 
de Combate à Pandemia e aos 
profissionais da linha de frente 
da saúde. Edinho lembrou que 
mesmo com a pandemia con-
trolada em Rio Preto, a atenção 
deve ser permanente.

“A pandemia não acabou, 
claro que a doença está sob 
controle. Estamos formalmente 
acabando com o comitê, mas 
eles (profissionais da saúde) se-
rão ouvidos a qualquer tempo. 
As observações deles continu-
arão”, disse.

PL informa que filiação de Bolsonaro será no dia 30 

D
ivulgação
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BANDIDAGEM
Assaltante usa arma de airsoft, apanha de 

populares e vai preso com mais dois

Após roubar o dinheiro de 
uma padaria, no bairro Santa 
Paula, um rapaz de 25 anos 
foi preso pela Polícia Militar, 
às 20h45 da terça-feira (23). 
Com a ajuda da PM de Onda 
Verde também foram presos 
a companheira do criminoso, 
uma mulher de 32 anos, e um 
segundo jovem de 25 anos, que 
estavam na posse de porções 
de cocaína.

A ocorrência teve início 
quando a equipe da PM de Rio 
Preto foi informada de que um 
bandido armado havia assaltado 
uma panificadora e fugido pu-
lando os muros das residências 
do bairro, mas que o criminoso 
estava sendo seguido por po-
pulares.

Os pms foram até o local e 
encontraram o marginal sendo 
agredido com socos e chutes, 

sendo preciso que a guarnição 
interferisse para que as agres-
sões parassem.

Aos militares, o suspeito 
confessou ter escondido embai-
xo da máquina de lavar de uma 
das casas a arma que ele usou 
no crime. No novo endereço os 
policiais localizaram uma pistola 
de airsoft.

Mais tarde o acusado foi 
levado para a UPA Norte, onde 
recebeu atendimento médico e 
foi liberado para ser conduzido 
até a Central de Flagrantes.

No Plantão, o indiciado admi-
tiu para o delegado plantonista 
que é morador de Onda Verde e 
que foi de carro para Rio Preto, 
junto com sua companheira, que 
já deveria ter retornado para o 
segundo município.

A PM de Onda Verde foi avi-
sada sobre o ocorrido e logo o 
delegado foi comunicado que o 
automóvel foi localizado e nele 

estava um rapaz de 25 anos, sua 
esposa de 22 anos e a compa-
nheira do suspeito.

O trio foi trazido para Rio 
Preto e durante o desembarque 
um policial localizou no compar-
timento da viatura, que levava 
a companheira do suspeito, um 
invólucro com dez porções de 
cocaína. Questionada, a mulher 
informou ter escondido as drogas 
em sua calcinha e que elas per-
tenciam aos dois rapazes.

Segundo o boletim de ocor-
rência, os quatro suspeitos saí-
ram de Onda Verde para comprar 
entorpecentes e o primeiro acu-
sado decidiu que queria cometer 
o crime de roubo em Rio Preto, 
então ele apenas informou a 
sua companheira e  desceu do 
veículo.

Mais tarde ao notarem as 
viaturas da PM as duas mu-
lheres desceram do automóvel 
e perguntaram aos policiais o 

que havia ocorrido e ao ficarem 
sabendo do assalto os três pas-
sageiros retornaram para Onda 
Verde.

Sobre as drogas o segundo 
rapaz informou que cinco das 
porções eram suas e as outras 
cinco eram do primeiro suspeito, 
que negou a informação dizendo 
que as porções eram de sua 
companheira, que apresentou 
lesões em seu corpo causadas 
por seu companheiro que a agre-
diu durante o final de semana 
passado.

Já a jovem disse não ter co-
nhecimento sobre as drogas e 
sobre o roubo. O delegado planto-
nista decidiu prender os homens e 
a mulher mais velha e deixar que 
o 6º Distrito Policial investigue a 
participação da jovem no caso que 
foi registrado como roubo, drogas 
sem autorização e associarem-se 
duas ou mais pessoas. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES) 

Da REDAÇÃO
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O acusado foi levado para a UPA Norte

DESAVENÇA

Irmãos brigam, um é 
esfaqueado e outro 

acaba preso 

Um homem de 31 anos foi 
preso, na terça-feira (23), após 
ter agredido seu meio-irmão de 
43 anos, às 19h, no Jardim 
Morada do Sol, em Rio Preto.

Uma equipe da Polícia Mi-
litar foi acionada e no local 
flagrou a vítima imobilizando 
o suspeito.

Para os pms, a vítima disse 
que o agressor é seu irmão 
por parte de pai e há algum 
tempo está sendo ameaçada 
por questões financeiras, sen-
do que até já registrou uma 
ocorrência por causa dessas 
atitudes.

Já na terça-feira, ao chegar 
em uma residência no bairro, 
parou seu Palio e notou que 
seu irmão havia parado a 
moto Titan ao lado da janela 
do motorista.

Em seguida, o agressor se 
armou de uma faca e desfe-
riu golpes pela janela, sendo 
que para se defender a vítima 
levantou seu braço esquerdo 
e acabou sendo ferida no an-

tebraço.
Na sequência, o condutor 

abriu a porta do carro, o que fez 
com que seu irmão caísse da 
motocicleta, lhe dando tempo 
para imobilizar o agressor. A 
vítima entregou aos policiais a 
faca usada no atentado.

Os militares conversaram 
com o suspeito que apenas 
disse que foi até uma residên-
cia para discutirem sobre algu-
mas dívidas pendentes e que 
quem começou as agressões 
foi na verdade a vítima.

Na Central de Flagrantes, 
foi realizada uma pesquisa que 
constatou que o acusado já 
possui histórico criminal.

O delegado plantonista 
arbitrou uma fiança de R$ 2 
mil, que não foi paga, e por 
isso o indiciado foi preso e en-
caminhado para a carceragem 
da Divisão Especializada em 
Investigações Criminais (DEIC).

As diligências serão feitas 
pelo 4º DP. O caso foi regis-
trado como lesão corporal e 
ameaça. (Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO

TUTELAR

PM flagra crianças 
trancadas sozinhas 
em casa pela mãe

Após receber denúncia 
anônima, na tarde da terça-
-feira (23), a Polícia Militar de 
Rio Preto atendeu às 16h40 
uma ocorrência de abando-
no de incapaz na qual uma 
mulher de 32 anos deixou 
trancados dentro do aparta-
mento, no bairro Centenário 
da Emancipação, os seus dois 
filhos de 5 anos e 3 anos.

Ao chegar no endereço, 
a guarnição confirmou a de-
núncia. Em seguida, uma 
conselheira tutelar e a mãe 
dos garotos foram acionadas. 
Indagada, a mulher alegou 

que não tinha com quem 
deixar os meninos para poder 
trabalhar, pois a babá tinha 
sofrido um AVC.

A mulher se comprometeu 
a não retornar ao seu trabalho 
até encontrar uma nova babá 
para os meninos e também 
foi informada pelo conselheira 
que o caso será monitorado e 
acompanhado.

Na Central de Flagrantes, 
a ocorrência foi registrada 
como abandono de incapaz e 
o boletim encaminhado para 
a Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM).

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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PF prende 17 e põe Rio Preto 
na rota de fraudes contra 

o Auxílio Emergencial 
A Polícia Federal (PF) de-

flagrou, na manhã desta quar-
ta-feira (24), as Operações 
“Vida Fácil I” e “Vida Fácil 
II”, que investigam fraudes 
de aproximadamente R$ 10 
milhões em pagamentos do 
Auxílio Emergencial do Gover-
no Federal. Aproximadamente 
210 policiais federais cum-
priam 17 mandados de prisão 
preventiva e 54 mandados de 
busca e apreensão nas cidades 
de Araçatuba, Bauru, Marília, 
Birigui, Rio Preto, Anápolis/GO 
e Maringá/PR.

Os mandados foram expe-
didos pela 2ª Vara da Justiça 
Federal de Araçatuba/SP. A PF 
iniciou as investigações em 
Araçatuba no início deste ano, 
após receber informações 
da Unidade de Repressão às 
Fraudes ao Auxílio Emergen-
cial da PF em Brasília, dando 
conta que, após realização de 
cruzamento de dados, vários 
indivíduos foram identificados 
em diversos auxílios emergen-
ciais fraudados.

Esta unidade de repressão 
atua com sistemas de infor-
mações provenientes de um 
banco de dados que orienta 
ações estratégicas utilizadas 
em ação conjunta entre a Po-
lícia Federal, Ministério Público 
Federal, Ministério da Cidada-
nia, Caixa Econômica Federal, 

Controladoria-Geral da União, 
Tribunal de Contas da União e 
Receita Federal, com o objetivo 
de desarticular grupos ou orga-
nizações criminosas que atuam 
neste tipo de crime em várias 
unidades da federação.

As investigações confirma-
ram que duas organizações 
criminosas especializadas na 
prática de furto, mediante frau-
de, do benefício assistencial, 
com base na cidade de Birigui/
SP estavam agindo não só na 
região de Araçatuba/SP, mas 
também em outros Estados. Os 
líderes dos grupos criminosos 
ostentavam alto padrão de vida, 
adquirindo veículos de luxo e 
imóveis de alto padrão.

As investigações ainda não 
foram finalizadas, por esta ra-
zão, muitas fraudes ainda não 
foram contabilizadas, mas é 
possível estimar que os preju-
ízos aos cofres públicos sejam 
superiores a R$ 10 milhões. A 
pedido da PF, a Justiça Federal 
decretou, além das buscas e 
prisões, o bloqueio de bens e 
valores dos investigados objeti-
vando garantir a restituição dos 
valores desviados para os cofres 
públicos.

Os presos serão indiciados 
pelos crimes de furto, mediante 
fraude, praticados por meio de 
dispositivo eletrônico ou infor-
mático, e associação criminosa. 
Caso sejam condenados, eles 
estarão sujeitos à pena máxima 
de até 16 anos de reclusão. 

Da REDAÇÃO   
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GOVERNDO FEDERAL

Todas as apreensões realiza-
das serão encaminhadas para 
a sede da PF em Araçatuba/
SP, assim como os presos, 
que após serem ouvidos pela 
autoridade policial, serão en-
caminhados para cadeias da 
região, onde permanecerão à 
disposição da Justiça Federal.

O nome das Operações 
“Vida Fácil I” e ˜Vida Facil 
II˜ faz alusão ao comporta-

mento dos investigados que, 
sem apresentar vínculos de 
trabalho lícito, aproveitam-se 
da fragilidade do sistema e, 
por meio de fraudes e desvios 
de benefícios assistências, 
querem desfrutar de uma “Vida 
Fácil˜, uma vida regada a di-
nheiro, ao consumo de bens 
de alto valor agregado e com 
muito tempo livre para usufruir 
a ambos.

Divulgação

CRIME
Dono é investigado por maus-tratos 

contra cachorro no Jardim Soraia

Um homem, de 39 anos, 
será investigado pelos poli-
ciais civis do 7º DP de Rio 
Preto após um veterinário da 
Diretoria do Bem-Estar Animal 
(Dibea) receber denúncia e 
confirmar que na casa do 
acusado, no Jardim Soraia, 
havia um cachorro debilitado.

Após receber a informação 
o veterinário compareceu ao 
endereço, às 16h30 da ter-
ça-feira (23), e observou que 
o animal estava em estado 
de sofrimento e sem cuidados 
médicos, por isso ele chamou 
pelo proprietário da residência 
que apenas permitiu sua en-
trada quando o profissional 
acionou uma equipe da Polícia 
Militar Ambiental.

Em seguida, o veterinário 
constatou que o cão estava 
magro e por isso questionou 

o homem que em sua defesa 
alegou que o animal estava 
sendo alimentando com fígado 
e tomando remédio.

O acusado disse ainda que 
não tem condições de levar 
seu cachorro para realizar 
exames. Ainda foi observada a 
presença de um segundo cão, 
que estava saudável, e que a 
água fornecida aos animais 
possuía um pouco de lodo.

O cachorro foi recolhido 
e encaminhado para o aco-
lhimento emergencial, onde 
será submetido à realização de 
exames e tratamento.

Mais tarde o veterinário 
procurou a Central de Flagran-
tes, onde o caso foi registrado 
como praticar ato de abuso a 
animais.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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As varizes representam veias que perderam sua fun-
ção devido ao processo degenerativo da sua parede. 
Em consequência deste fenômeno irreversível, a veia 
torna-se doente, dilatada, insuficiente e perde a capa-
cidade de desempenhar sua principal função, que seria 
impedir o retorno do sangue para as pernas e para os 
pés, em decorrência da força da gravidade.

Inúmeros fatores favorecem o surgimento de varizes 
nos membros inferiores. Dentre eles, os principais são 
o histórico familiar, o antecedente de trombose venosa 
profunda, a gravidez, o sobrepeso, a obesidade, o uso de 
anticoncepcionais orais e o sedentarismo. Estes fatores 
predispõem a degeneração venosa, com dilatação da 
sua parede e acúmulo de sangue na extremidade do 
corpo, resultando na sensação de pernas cansadas, 
pesadas e dolorosas.

Quando a doença venosa acomete a veia safena, a 
atenção deve ser redobrada. A veia safena representa a 
principal veia superficial do corpo humano, responsável 
por aproximadamente 20% - 30% do retorno venoso do 
sangue dos pés em direção ao coração. Além do seu 
importante papel no bom funcionamento do sistema 
circulatório, a veia safena pode ser utilizada nas cirur-
gias de revascularização do miocárdio e nas revascu-
larizações de perna, quando existe obstrução arterial, 
procedimento conhecido como “ponte de veia safena”.

Uma pessoa que apresenta refluxo ou insuficiência 
na veia safena apresenta maior risco de complicações 
em decorrência do comprometimento venoso. Trombose 
venosa profunda, inchaço, flebite, dermatites, eczemas 
e a temida úlcera venosa podem ser consequências da 
insuficiência da veia safena.

Ao longo dos anos, a remoção cirúrgica da veia sa-
fena constituiu o principal tipo de tratamento nos casos 
de insuficiência. Atualmente, técnicas minimamente 
invasivas estão progressivamente substituindo a cirurgia 
convencional, com benefícios inquestionáveis como 
ausência de incisões operatórias, menor formação de 
hematomas, menos dor pós-operatória, retorno precoce 
ao trabalho e menor agressividade cirúrgica.

Uma dúvida frequente naquelas pessoas que foram 
submetidas à remoção da veia safena é se elas ainda 
podem desenvolver varizes. Infelizmente, apesar da re-
tirada da veia safena, ainda é possível que uma pessoa 
desenvolva veias dilatadas, insuficientes e varicosas. 
Nestes casos, veias profundas, conhecidas como veias 
perfurantes, mantém a sobrecarga no sistema venoso 
superficial predispondo a formação de varizes ao longo 
dos anos.

Além disso, a manutenção dos fatores de risco para 
a doença venosa representa o estímulo necessário para 
a degeneração das veias superficiais, com formação de 
veias varicosas, mesmo na ausência da veia safena. 
Em outras palavras, se uma pessoa já foi submetida 
a cirurgia de remoção da veia safena, porém não 
mantém o acompanhamento médico para controle do 
sistema venoso, não utiliza as medicações flebotônicas 
prescritas, é resistente ao uso das meias elásticas de 
compressão e não pratica exercícios para fortalecimento 
muscular da panturrilha, ela poderá desenvolver varizes 
com o passar dos anos.

O acompanhamento com o cirurgião vascular e a 
realização do check-up vascular representam a melhor 
forma de prevenir o surgimento de varizes, mesmo após 
a remoção da veia safena. Para maiores informações, 
acesse o site www.drsthefanovascular.com.br.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em 
Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista 
nas áreas de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e coordenador do curso de 
Medicina da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

Já tirei minha veia 
safena! Ainda posso 
desenvolver varizes?

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR
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Rio Preto segue estado e vai 
deixar de exigir máscara 

O governo do Estado de 
São Paulo anunciou nesta 
quarta-feira (24) que a obriga-
toriedade do uso de máscaras 
ao ar livre deixará de vigorar a 
partir do dia 11 de dezembro. 
Seguindo a determinação esta-
dual, a Secretaria de Saúde de 
Rio Preto também informou que 
não haverá mais a exigência de 
máscaras em locais abertos a 
partir de 11/12.

A Saúde, no entanto, re-
comenda que a população 
continue usando máscara até 
o avanço da cobertura vacinal. 
Segundo o Vacinômetro, o mu-
nicípio já aplicou 814.330 do-
ses da vacina contra a Covid-19, 
sendo: 396.742 primeiras do-
ses, 354.758 segundas doses 
e 50.956 doses adicionais. 
Outras 11.874 receberam do-
ses únicas.

“Ao ultrapassar os 75% da 
população totalmente imuniza-
da, o Governo de SP vai retirar 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras ao ar livre a partir do 
dia 11 de dezembro”, destacou 
Doria na coletiva. “Tomamos 
esta medida baseados em evi-

dências científicas, que demons-
tram queda superior a 90% de 
internações em relação ao pico 
da pandemia, e a aceleração da 
vacinação no Estado que mais 
vacina no Brasil”, completou.

O novo decreto que trata-
rá da flexibilização do uso de 
máscaras deve ser editado e 
publicado no Diário Oficial do 
Estado nas próximas semanas. 
“Nas áreas internas e nas áreas 
de transporte público, inclusive 
nas estações, mesmo que a 
céu aberto, o uso de máscara 
continuará sendo obrigatório”, 
pontuou o Governador.

“Devemos dar nos próximos 
dias um importante passo com 
relação a flexibilização do uso 
de máscaras, mas precisamos 
manter importantes cuidados e 
ter cautela, como a higienização 
das mãos e o uso da proteção 
facial em ambientes fechados 
e no transporte público. Além 
disso, é fundamental que quem 
ainda não tomou a segunda 
dose da vacina, retorne aos pos-
tos de saúde para se imunizar 
e termos assim uma população 
mais protegida”, destacou o 
Secretário de Estado da Saúde, 
Jean Gorinchteyn.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

11 DE DEZEMBRO

Divulgação

IMUNIZAÇÃO

Governo de SP promove ação de reforço 
vacinal entre os dias 1 e 10 de dezembro

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(24) que o Governo de São 
Paulo vai promover uma ação 
de reforço vacinal para inten-
sificar a aplicação da segunda 
dose e da dose de reforço da 
vacina contra a Covid-19 na 
população faltosa. A iniciativa 

vai ocorrer entre os dias 1 
e 10 de dezembro nos 645 
municípios do estado.

“São Paulo vai promover 
uma ação de reforço vaci-
nal de 10 dias, juntamente 
com as Prefeituras e com 
as Secretarias de Saúde dos 
municípios, incentivando a 
população faltosa, ou seja, 
aqueles que não tomaram 
a segunda dose e os que 

precisam receber a dose de 
reforço, para que possam 
fazê-lo especialmente neste 
período”, afirmou Doria.

No estado de São Paulo, 
4,3 milhões de pessoas ainda 
precisam tomar a segunda 
dose do imunizante. No to-
tal, 201 mil idosos acima de 
60 anos devem procurar as 
unidades básicas de saúde 
para completar seu esquema 

vacinal. Entre 50 e 59 anos, 
são 267 mil pessoas; entre 40 
e 49 anos, 438 mil faltosos e 
entre 30 e 39 anos, o número 
é de 707 mil pessoas.

Na faixa etária entre 20 e 
29 anos, 1,4 milhão de pes-
soas ainda precisam tomar 
a segunda dose da vacina e 
entre os adolescentes, de 12 
a 19 anos, o número chega a 
1,3 milhão de faltosos.

Da REDAÇÃO
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Saúde confirma mais 13 casos de Covid-19 

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quarta-feira (24) mais 13 ca-
sos de Covid- 19 no município, 
sendo 11 diagnosticados por 
exame PCR e dois TR antígeno. 
Os casos foram notificados en-
tre os dias 19/11 e 22/11. No 
total são 98.373 casos, com 

uma média móvel de 13 casos 
leves e um caso grave por dia.

Pelo segundo dia consecu-
tivo, Rio Preto não contabilizou 
óbitos pela doença. Com isso, a 
cidade segue com 2.821 mor-
tes desde o início da pandemia, 
tendo uma taxa de letalidade 
de 2,8%. Considerando apenas 
os dados de 2021 são 63.610 
casos e 1.899 óbitos.

Vinicius LIMA

Teste identifica intolerância em até 216 tipos de alimentos

A intolerância alimentar é 
uma resposta do organismo ao 
não conseguir digerir algum tipo 
de alimento ou bebida. A mais 
comum delas é a intolerância a 
lactose, no qual a estimativa é 
de que atinja cerca de 40% dos 
brasileiros segundo a Associa-
ção Nacional de Atenção a Dia-
betes (ANAD), sendo que 2% 
apresentam sintomas graves.

A rio-pretense Ana Carolina 
Balestrieri Costa, 25 anos, tinha 
o hábito de beber leite todo 
dia no café da manhã, porém 
acabou descobrindo no início 
deste ano que possui intolerân-
cia à lactose. “Eu bebia leite e 
sentia vontade de vomitar, tinha 
dores no estômago e cheguei 
até a ser internada antes que 
eu fosse diagnosticada com 
intolerância à lactose”, afirmou.

Desde então, ela teve que 
parar de consumir leite e só 
pode comer derivados do leite 
se fizer uso de um remédio 
antes da refeição. “No começo 
foi muito difícil. Eu passei a 
substituir o leite por suco e hoje 
já não sinto tanta falta”, contou.

O nutrólogo Ivan Togni Filho 
afirmou que a procura por exa-
mes que detectam alimentos 
que o paciente pode ser into-

lerante cresceu O IGG é o teste 
alimentar costuma ser utilizado. 
Ele revela até 216 tipos de ali-
mentos que podem estar relacio-
nados ao quadro de intolerância 
do paciente e provocam reação.

“A gente consegue analisar 
de forma leve, moderada ou forte 
o que a pessoa deve ou não co-
mer e todo mundo deveria fazer. 
Eu posso passar o melhor plano 
alimentar, mas se a pessoa tiver 
intolerância de algum alimento, 
vai ter dificuldade de absorver os 
nutrientes”, afirmou o médico.

Diarreia, inchaço, erupções 
na pele, dor de cabeça, enjoo, 
cansaço excessivo, dores na 
barriga, refluxo e até coriza são 
alguns dos sintomas que o orga-
nismo dá como sinal de alerta. 
A intolerância alimentar pode 
provocar doenças como asma, 
síndrome do intestino irritável, 
depressão, entre outras. Não 
existe cura para essa doença.

“As recomendações para os 
pacientes são individuais, mas 
se os sintomas são fortes nós 
recomendamos suspender o 
alimento. Também diminuir o 
consumo desse alimento em 
alguns casos. Hoje em dia te-
mos substituições para quem é 
intolerante com alimentos que 
não contém glúten, leite e tudo 
mais”, explicou Ivan.

Vinicius LIMA

Nas últimas 24 horas, 17 
pessoas foram consideradas re-
cuperadas da doença, totalizan-
do 95.485 curados, o equiva-
lente a 97% dos casos. A cidade 
soma 348.189 notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
e 316.011 testes realizados. O 
coeficiente de incidência é de 
21.156 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 107 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), com 48 na 
UTI e 59 na enfermaria, sendo 
51 residentes de Rio Preto e 56 
de outros municípios da região. 
Dentre os casos já confirmados 
com Covid-19 são 23 interna-
ções, com 17 na UTI e seis na 
enfermaria.
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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 Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
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 CLEUSA 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 
VALDECIR PEREIRA GOMES e de FÁTIMA CARFANE GOMES. 
JORDAN MODESTO JÚNIOR e ERIKA BUENO MAROUELLI. Ele, 
de nacionalidade brasileira, soldador, solteiro, nascido em Tupã, 
SP, no dia 12 de setembro de 1993, fi lho de JORDAN MODESTO 
e de MARIA CLÁUDIA MAURI MODESTO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 28 de 
fevereiro de 1983, fi lha de FLAVIO ALBERTO MAROUELLI e de 
MARIA JOSÉ BUENO MAROUELLI. 
LUÍS FERNANDO DE MENEZES MORAIS e RAQUEL JUDITE 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, metalurgico, solteiro, 
nascido em São Luís, MA, no dia 25 de junho de 1989, fi lho de 
JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA MORAIS e de MARIA DAS GRAÇAS 
DE MENEZES MORAIS. Ela, de nacionalidade brasileira, agente 
de saúde, divorciada, nascida em Santo André, SP, no dia 29 de 
outubro de 1984, fi lha de ELIO TADEU DA SILVA e de HELENIRA 
DOS SANTOS SILVA. 
BRUNO LAURINDO DE OLIVEIRA e MICHELE MORASCO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, mecânico, solteiro, nascido em Olímpia, 
SP, no dia 18 de outubro de 1990, fi lho de GERALDO SÉRGIO DE 
OLIVEIRA e de MAGDA LAURINDO HONDA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, fi sioterapeuta, solteira, nascida em São José do Rio Pre-
to, SP, no dia 09 de junho de 1990, fi lha de MARCELO MORASCO 
e de MARA VICENTE FERREIRA MORASCO. 
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, 24 de novembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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Cinemas tem quatro 
estreias nesta semana 

Os cinemas de Rio 
Preto estão com 
novidades. Quatro 
filmes vão estrear 

nas sessões da cidade nesta 
semana.

Para as crianças há duas 
opções. A primeira delas é 
“Encanto”, animação da Disney 
que se passa na Colômbia. A 
história mostra extraordiná-
ria família Madrigal vivendo 
escondida em uma região 
montanhosa conhecida como 
Encanto. A magia da região 
abençoou todos os meninos e 
meninas membros da família 
com poderes mágicos, desde 
super força até o dom da cura. 
Mirabel é a única que não tem 
um dom mágico. Mas, quando 
descobre que a magia que 
cerca o Encanto está em peri-
go, ela decide que pode ser a 
última esperança de sua família 
excepcional.

Outra novidade é “Casa 
Gucci”, baseado na história real 
de Patrícia Reggiani, ex-mulher 
de Maurício Gucci, membro da 
família fundadora da marca 
Gucci. Patrizia conspirou para 
matar o marido em 1995, 
contratando um matador de 
aluguel e outras três pessoas, 
incluindo o terapeuta. Ela foi 
considerada culpada e con-
denada a 29 anos de prisão. 
O filme revela a importância e 
poder que o nome Gucci carre-
ga e o quanto a família faz para 
ter o controle.

“Eternos” e “Ghostbuster – 
Mais Além” seguem também 
cartaz em Rio Preto. Abaixo a 
programação dos shoppings 
para a semana de 25/11 até 
01/12.

Iguatemi:
Encanto (Duração: 1h46min)
3D Dublado: 19h30

2D Dublado: 13h50, 14h30, 
16h15, 17h, 18h40 e 21h15

Clifford – O Gigante Cão 
Vermelho (Duração: 1h37min.)

2D Dublado: 14h15 (somen-
te sábado e domingo)

Casa Gucci  (Duração: 
2h38min)

2D Legendado: 14h, 15h, 
17h15, 18h15, 20h30 e 21h30.

A Sogra Perfeita (Duração: 
1h35min)

2D Nacional: 14h15 (exceto 
sábado e domingo), 16h30 e 
18h50.

Ghostbusters – Mais Além 
(Duração: 2h05 min)

2D Dublado: 14h45 e 17h30
2D Legendado: 20h15
Chernobyl: O Filme (Dura-

ção: 2h16min.)
2D Legendado: 21h
Noite Passada em Soho 

(Duração: 1h57min.)
2D Legendado: 22h
Eternos (Duração: 2h37min.)
Macroexe 3D Legendado: 

15h10, 18h30 e 21h45.

Plaza Avenida Shopping
Encanto (Duração: 1h46min)
3D Dublado: 17h e 22h
2D Dublado: 13h45 (so-

mente sábado e domingo), 14h, 
14h30, 16h, 16h30, 18h30, 
19h e 19h30

Clifford – O Gigante Cão 
Vermelho (Duração: 1h37min.)

2D Dublado: 13h30 (somen-
te sábado e domingo)

Casa Gucci  (Duração: 
2h38min)

2D Legendado: 21h e 21h30
2D Dublado: 14h15 e 17h30
A Sogra Perfeita (Duração: 

1h35min)
2D Nacional: 15h45, 18h e 

20h15
Ghostbusters – Mais Além 

(Duração: 2h05 min)
2D Dublado: 14h45, 17h45 

e 20h45
Eternos (Duração: 2h37min.)
3D Dublado: 21h45
2D Dublado: 15h e 18h15
Mar igue l l a  (Du ração : 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

2h39min.)
2D Nacional: 21h15

Riopreto Shopping
Encanto (Duração: 1h46min)
VIP 2D Dublado: 17h20
2D Dublado: 13h10 (somen-

te sábado e domingo), 14h40, 
15h (exceto sábado e domingo), 
15h20, 16h50, 17h30, 19h e 
19h40.

Clifford – O Gigante Cão 
Vermelho (Duração: 1h37min.)

2D Dublado: 15h30 (somen-
te sábado e domingo)

Casa Gucci  (Duração: 
2h38min)

VIP 2D Legendado: 21h15
VIP 2D Dublado: 15h05 e 

18h10
A Sogra Perfeita (Duração: 

1h35min)
VIP 2D Nacional: 19h30
2D Nacional: 14h50 e 21h30
Ghostbusters – Mais Além 

(Duração: 2h05 min)
2D Dublado: 16h50 e 19h10
Eternos (Duração: 2h37min.)

2D VIP Dublado: 21h30
2D Dublado: 16h, 17h30, 

19h, 20h30, 21h10 e 22h
Noite Passada em Soho 

(Duração: 1h57min.)
2D VIP Dublado: 15h
Venom: Tempo de Carnifici-

na – (Duração: 1h37min)
2D Dublado: 21h50
A Família Addams 2: Pé na 

Estrada (Duração: 1h33min.)
2D Dublado: 13h (somente 

sábado e domingo)

Shopping Cidade Norte

Encanto (Duração: 1h46min)
2D Dublado (segunda à sába-

do): 14h, 16h20 e 18h40
2D Dublado (domingo): 

15h15 e 17h40
Ghostbusters – Mais Além 

(Duração: 2h05 min)
2D Dublado: 14h30, 20h (so-

mente domingo) e 21h (exceto 
domingo)

Eternos (Duração: 2h37min.)
2D Dublado: 17h15 e 20h30

SERTANEJOS

Novo DVD Rionegro e Solimões revela 
quem serão as atrações na parceria

NESTE SÁBADO

Rionegro e Solimões 
seguem embalados na 
pré-produção do seu 

mais novo DVD, “A História 
Continua”. O esmero e dedi-
cação da dupla nesta fase tão 
importante de concretização 
do projeto carimba e atesta 
o respeito para com os fãs e, 
pensando em saciar um pou-
quinho a curiosidade deles, os 
sertanejos revelam os próximos 
passos.

O tão aguardado momento 
finalmente já pode ser revelado. 
É com grande felicidade e or-
gulho que Rionegro e Solimões 
revelam as participações espe-
ciais de Gusttavo Lima, Jorge e 
Mateus e Henrique e Juliano. 
“Pra nós é uma honra anunciar 
esses amigos. Com certeza, 
eles somarão muito no nosso 
novo produto e vai ser muito di-
vertido dividir o palco com eles”, 
carimba Rionegro. “Sem dúvida, 
eles têm um talento ímpar e fico 
muito feliz de estar com eles. 
Agora, juntos, decidimos quais 
músicas cantaremos”, completa 
Solimões.

É importante reforçar que “A 
História Continua” é o primeiro 
DVD da dupla após um hiato 
de 18 (dezoito) anos. Rionegro 
revelou os motivos que levaram 
a escolha do título deste gran-
dioso projeto: “O nome não po-
deria ser diferente. Todo artista 

precisa dar continuidade a sua 
história através de sua obra e é 
exatamente isso que estamos 
fazendo, continuando a nossa 
história na música sertaneja 
brasileira”, explica o cantor. “Es-
tamos na fase final de escolha 
de repertório e posso confirmar 
que vem muita moda boa. Em 
primeira mão, adiantando que 
o show de “A História Continua” 
será gravado em Goiânia, mais 
precisamente no espaço Dois 
Ipês. Escolhemos a cidade por 
conta dela ser a capital do 
nosso gênero e por grandes 
artistas morarem lá. Goiânia é a 
vanguarda sertaneja”, completa 
Solimões sobre a escolha da 
cidade.

Os sertanejos preparam mo-
das animadas e dançantes, 
captando as referências do 
mercado, mas sem perderem a 
sua essência musical – calcada 
no sertanejo raiz e romântico 
com letras irreverentes e apaixo-
nadas – e também com pitadas 
de country music.

A gravação do DVD será 
aberta ao público e acontecerão 
as vendas de ingressos para que 
os fãs participem desse momen-
to tão importante na carreira de 
Rionegro e Solimões. Lembran-
do que o DVD será gravado na 
quarta-feira, dia 8 de dezembro, 
em Goiânia, no espaço Dois 
Ipês. Em breve, todas as infor-
mações serão divulgadas no site 
https://www.doisipes.com.br.

Da REDAÇÃO

Rionegro e Solimões seguem embala-
dos na pré-produção do seu mais novo 
DVD, “A História Continua”

Buteco do Gusttavo 
Lima antecipa abertura 
de portões para as 17h

A partir das 17 horas 
do próximo dia 27/1, 
sábado, os fãs do 

embaixador já podem tomar 
postos de seus lugares no 
Recinto de Exposições de Rio 
Preto para a edição riopretense 
do Buteco Bohemia, que terá 
como atração principal o can-
tor Gusttavo Lima, Zé Vaqueiro, 
Os Menotti e Felipe Araújo.

A princípio, os portões 
seriam abertos às 19 horas, 
mas em respeito às regras 
sanitárias previstas em lei, a 
abertura foi antecipada para 
às 17 horas para conferência 
dos documentos exigidos para 
entrada no Recinto. Em atendi-
mento ao Decreto nº 60.488, 
de 27 de agosto de 2021, será 
obrigatória a apresentação do 
comprovante de vacinação das 
duas doses ou a dose única 
contra COVID-19.

O comprovante pode ser 
físico ou digital (disponível 
nos aplicativos: Conecte SUS, 
Poupatempo Digital e E-sau-
deSP) e ainda será necessária 
a apresentação de documento 
com foto.

Casos em que a pessoa te-
nha tomado apenas a primeira 
dose da vacina será necessário 
apresentar um teste de antí-
geno Covid-19 realizado 48 
horas antes do show ou PCR 
realizado até 72 horas antes 
do evento. Caso a pessoa não 
tenha tomado nenhuma vaci-
na, não será permitido acesso 
ao evento e nem solicitação 
de cancelamento da compra 
do ingresso.

O uso de máscara tam-
bém será obrigatório. Portões 
serão abertos antecipamente 
e primeira apresentação será 
às 17h30 com a dupla César 
Menotti e Fabiano, Zé Vaquei-
ro, seguido de Felipe Araújo,  
e encerrando com Gusttavo 
Lima; uso de máscara será 
obrigatória.

Evento - Na apresenta-
ção de sábado, a organização 
do evento já divulgou a ordem 
de apresentação das atrações 
- os primeiros a subirem no 
palco serão Os Menoti, com a 
dupla César Menotti e Fabiano, 
às 17h30. Na sequência se 

apresenta , Zé Vaqueiro, Felipe 
Araújo e Gusttavo Lima encerra 
a programação do Buteco.

A classificação etária do 
Buteco é 18 anos, menores 
não poderão entrar nem mes-
mo acompanhados pelos pais 
e/ou responsáveis legais.

Nesta edição serão dois 
setores disponíveis - o Apelido 
Carinhoso, com praça de ali-
mentação, banheiros, acesso 
à frente do palco e open bar 
com água, cerveja, vodka e re-
frigerante e o Embaixador, com 
open food, open bar com água, 
cerveja, vodka, refrigerante, 
suco e uísque, banheiros, além 
de acesso à frente do palco.

Ingressos
Os ingressos podem ser 

adquiridos no site https://ba-
ladapp.com.br/a/buteco-sao-
-jose-do-rio-preto-sp/1758, 
com preços de R$ 230 a R$ 
500. Quem adquiriu ingressos 
online antes da pandemia po-
derão utilizá-los para acesso 
ao evento. Quem comprou 
ingressos físicos que estão 
apagando é possível reimpri-
mir pelo site. Outras dúvidas 
podem ser esclarecidas pelo 
e-mail contato@baladapp.
com.br.

Buteco
O Buteco é um projeto 

do cantor Gusttavo Lima que 
tem percorrido todo o País e 
hoje é considerado um dos 
mais importantes eventos de 
música na atualidade. Além 
da apresentação do anfitrião, 
o Buteco conta com shows de 
outros grandes nomes de des-
taque da música nacional em 
suas edições. Embora jovem, o 
artista não abre mão de cantar 
clássicos da música sertaneja, 
algo que foi primordial para o 
nascimento do projeto.

O conceito “Buteco” surgiu 
a partir do DVD “Buteco do 
Gusttavo Lima” (de 2014), 
onde a intenção era fazer um 
trabalho que reunisse gran-
des sucessos do sertanejo 
romântico e de raiz, além de 
muita moda de viola. O álbum 
ganhou uma segunda edição 
em 2017 que deu origem a 
uma turnê e, posteriormente, 
ao Buteco no formato que 
temos hoje.

Da REDAÇÃO
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RESOLUÇÃO Nº 1.267 
De 23 de novembro de 2021 

 
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. 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo: 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:  
 

  Art. 1º Fica revogada a Resolução nº 1.256, de 3 de março de 2021, repristinando-se a 
vigência da redação originária do §6º, do art. 253, da Resolução nº 712, de 13 de dezembro de 
1990 – Regimento Interno, com redação dada pela Resolução nº 1.246, de 16 de abril de 2020. 
 

Art. 2º O art. 253, da Resolução nº 712, de 13 de dezembro de 1990 – Regimento Interno, 
passa a vigorar acrescido do §9º, com a seguinte redação: 
 

“Art. 253 ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
§9º É facultada a participação remota, via internet ou outro meio de transmissão em áudio 
e vídeo, ao apresentante da Tribuna Livre, nas situações em que a Sessão também for 
remota, ficando a cargo do Vereador apresentante, ou do próprio interessado em fazer uso 
da palavra, a responsabilidade técnica para a transmissão, devendo ser compatível com as 
condições apresentadas pelo Legislativo Municipal, via TV Câmara.” (NR) 

 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

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

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara 

 
Projeto de Resolução nº 008/2021 
Aprovado em 23/11/2021, na 48ª Sessão Ordinária. 
Registrado na Diretoria Legislativa da Câmara e 
Publicado no Jornal Oficial do Legislativo 
 
 
  Jorge Gimenez Berruezo 
          Diretor Geral 

 
Autoria da propositura:  

Vereador Pedro Roberto Gomes 
rfg/ 
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RESOLUÇÃO Nº 1.268 
De 23 de novembro de 2021 

 
Dispõe sobre a divulgação digital de informações 
sobre animais disponíveis para adoção junto aos 
órgãos municipais competentes. 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo: 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte 
Resolução:  

 
  Art. 1º A divulgação dos animais domésticos disponíveis para adoção junto aos 
órgãos municipais competentes dar-se-á digitalmente no sítio oficial, redes sociais e na 
programação da TV Câmara, da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, observadas as 
disposições desta Resolução. 
 

Parágrafo único. A previsão do caput desse artigo aplica-se aos lares temporários ou 
de passagem, residência de protetores ou entidades devidamente cadastrados nos órgãos 
municipais. 
 

Art. 2º As fotos, vídeos e os dados serão inseridos e divulgados mediante solicitação 
por escrito, podendo ser por meios digitais, junto à Coordenadoria de Comunicação Social.  
 

Parágrafo único. A forma de exibição e divulgação do conteúdo, atendidas as 
exigências previstas no parágrafo anterior, fica a cargo da Coordenadoria de Comunicação 
Social da Câmara Municipal, contemplando as mídias descritas no art. 1º. 
 

Art. 3º As inserções com os animais disponíveis para adoção deverão ocorrer dentro 
da programação da TV Câmara, fornecendo todos os dados possíveis, tais como: 
 

I – Foto/vídeo; 
 

II - Nome; 
 

III - Data de Nascimento estimada; 
 

IV – Número de Registro Geral do Animal; 
 

V – Raça; 
 

VI – Porte; 
 

VII – Local do abrigo; 
 

VIII – Telefone. 
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Art. 4º As despesas para a aplicação desta Resolução correrão por conta de dotação 
orçamentária própria. 
 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor 45 dias após a data de sua publicação.  
   
  Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
   23 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara 

 
Projeto de Resolução nº 014/2021 
Aprovado em 23/11/2021, na 48ª Sessão Ordinária. 
Registrado na Diretoria Legislativa da Câmara e 
Publicado no Jornal Oficial do Legislativo 
 
 
 
  Jorge Gimenez Berruezo 
          Diretor Geral 

 
Autoria da propositura:  

Vereador Pedro Roberto Gomes 
rfg/ 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 70/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 103/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 54/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de castração com procedimentos pré-operatórios, transo-
peratório e pós-operatório em cães e gatos de rua ou domiciliados 
nesta municipalidade
Data da realização da Sessão Pública: 09/12/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.monte-
aprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 24 de novembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 71/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 104/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 55/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço de retifi ca completa do motor de uma ambulância “Peugeot 
1.6, ano 2018/2019 – Placa DDA-4881”
Data da realização da Sessão Pública: 09/12/2021
Horário: 11h00min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.monte-
aprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 24 de novembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Prefeitura do Município de Tanabi. Tomada de Preços n° 
16/2021. Objeto: Obras de infraestrutura urbana nos bairros do Vila 
Rica e José Onha no município de Tanabi, Estado de São Paulo 
(Execução de pavimentação asfáltica e execução de galerias de 
águas pluviais – Contrato nº. 899708/2020), fi cando designado 
para o dia 14 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.  João 
Paulo da Silveira. Pregoeiro. Norair Cassiano da Silveira. Prefeito 
do Município Tanabi.

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Cen-
tro.  - Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
ROBSON DOUGLAS DA SILVA MARTINS e MARCELA FERNAN-
DES DE LIMA. Ele, de nacionalidade brasileira, professor, solteiro, 
nascido em Sorocaba, SP, no dia 08 de setembro de 1987, fi lho de 
RUBENS JOSÉ MARTINS e de OTACILIA IVONE DA SILVA MAR-
TINS. Ela, de nacionalidade brasileira, dentista, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de maio de 1988, fi lha de 
LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA LIMA e de VERA LUCIA FERNAN-
DES DE LIMA. 
VÂNIA CRISTINA MORETTI PALHARES e GABRIELA MAGNO 
CONTENTE. Ela, de nacionalidade brasileira, funcionária pública 
municipal, viúva, nascida em Potirendaba, SP, no dia 20 de outubro 
de 1967, fi lha de VALDOVIR MORETTI e de TEREZINHA MA-
THIAS MORETTI. Ela, de nacionalidade brasileira, engenheira de 
produção, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
14 de junho de 1993, fi lha de DANIEL CONTENTE e de LUCIANA 
KEILA MAGNO CONTENTE. 
WILSON CARMO DE OLIVEIRA e OLIVIA MARIA JUSTO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, torneiro mecânico, divorciado, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de julho de 1962, fi lho de 
PAULINO DE OLIVEIRA e de MARIANA SANTOS DE OLIVEIRA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 05 de agosto de 1967, fi lha de 
BENTO JUSTO e de MARIA DE LOURDES SILVA JUSTO. 
GABRIEL FRANCISCO DE BRITO e ELIEZER RAMALHO AMO-
RIM. Ele, de nacionalidade brasileira, cabelereiro, solteiro, nascido 
em Penápolis, SP, no dia 07 de março de 1996, fi lho de ANTÔNIO 
CARLOS DE BRITO e de JANICE CHINELATTO DE BRITO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, promotor, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 01 de janeiro de 1988, fi lho de RO-
BINSON QUEIROZ AMORIM e de DULCILENE BELO RAMALHO 
AMORIM. 
LUIS FERNANDO SCUCIATO e THAÍS CRISTINA MENDES. 
Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteira, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 17 de dezembro de 1981, 
fi lho de JAIR ROBERTO SCUCIATO e de JOANA RODRIGUES 
SCUCIATO. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de dezembro de 
1989, fi lha de JULIO CEZAR MENDES e de MARIA INÊS MOLAS 
MENDES. 
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, 22 de novembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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 Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
HIAGO DOS SANTOS DINIZ MATHIAS e PATRICIA BRAGA DA 
ROCHA. Ele, de nacionalidade brasileira, tecnico de enfermagem, 
solteiro, nascido em Olímpia, SP, no dia 18 de abril de 1995, fi lho 
de JULIO CÉSAR FERNANDES MATHIAS e de SILVANA DOS 
SANTOS DINIZ MATHIAS. Ela, de nacionalidade brasileira, secretá-
ria, divorciada, nascida em Sud Mennucci, SP, no dia 10 de agosto 
de 1985, fi lha de MAURO CESPEDES DA ROCHA e de ROSELI 
DE FATIMA BRAGA CESPEDES ROCHA. 
TIAGO BIASI DE ANDRADE e VANESSA RIBEIRO DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, servidor público estadual, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de maio de 1995, 
fi lho de LINCOLN OLIVEIRA DE ANDRADE e de LIANA MARA DI 
BIASI DE ANDRADE. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 05 de janei-
ro de 1994, fi lha de CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA e 
de CLAUDIA REGINA RIBEIRO DA SILVA. 
HUGO FERREIRA PRADO e ANA LAURA MOREIRA NEVES. Ele, 
de nacionalidade brasileira, promotor de vendas, solteiro, nascido 
em Itajá, GO, no dia 27 de julho de 1989, fi lho de LUIS ANTÔNIO 
FERREIRA e de VANDA VIEIRA DO PRADO FERREIRA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida em Araçatu-
ba, SP, no dia 07 de julho de 1989, fi lha de APARECIDO CARDO-
SO DAS NEVES e de ANA CLAUDIA MOREIRA DAS NEVES. 
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, 23 de novembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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 Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de 
união estável em casamento:
DWAYNE RAY SCHOELLKOPF e ANDRÉIA CUSTÓDIO JOLES. 
Ele, de nacionalidade Americana, aposentado, solteiro, nascido 
em Houston, Texas, EX, no dia 24 de outubro de 1964, residente 
e domiciliado a Adib Buchala, Nº 150, São João, São José do Rio 
Preto, SP, fi lho de CLARENCE RAY SCHOELLKOPF e de NORMA 
SUE GIBSON. Ela, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, soltei-
ra, nascida em Birigui, SP, no dia 25 de agosto de 1974, residente 
e domiciliada a Adib Buchala, Nº 150, São João, São José do Rio 
Preto, SP, fi lha de ARISTIDES CUSTÓDIO JOLES e de VALDENITA 
PEREIRA JOLES. 
LUIZ FELIPE MENEGUINI e GIOVANNA FIGUEREDO BATISTA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido em 
Nhandeara, SP, no dia 26 de março de 1996, residente e domi-
ciliado a Jorge Tibiriça, Nº 3355, Centro, São José do Rio Preto, 
SP, fi lho de WALDOMIRO MENEGUINI e de EVANIR TRINDADE 
MENEGUINI. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 28 de outubro de 
1996, residente e domiciliada a Jorge Tibiriça, Nº 3355, Centro, 
São José do Rio Preto, SP, fi lha de JOSÉ CARLOS BATISTA e de 
ELIANA PERPETUA BATISTA. 
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, 23 de novembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS -1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Cen-
tro. 
Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de 
união estável em casamento:
HELTON HERON DE SOUSA e ANDRESSA CAROLINA CANCE-
LA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor autonomo, divorcia-
do, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 28 de novembro 
de 1982, residente e domiciliado a Benedito Rodrigues Lisboa, 
Nº 1251, Vivendas, São José do Rio Preto, SP, fi lho de DANIEL 
JONAS DE SOUSA e de ROSMEIRE ZACCARI DE SOUSA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, comerciante, divorciada, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de outubro de 1982, residente 
e domiciliada a Benedito Rodrigues Lisboa, Nº 1251, Vivendas, São 
José do Rio Preto, SP, fi lha de GILMAR APARECIDO CANCELA e 
de ANDREA ALONSO CANCELA. 
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, 24 de novembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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 pretenden-
tes:
1.CATARINO DE OLIVEIRA e IVANIR DA SILVA, sendo ELE fi lho 
de SEBASTIANA LUDOVIA DE OLIVEIRA e ELA fi lha de SEBAS-
TIÃO SOUZA DA SILVA e de ANTONIA ALVARES DE FARIA SILVA;
2.RAFAEL DE FREITAS BARROS e ANA PRISCILA GENOVA, 
sendo ELE fi lho de LUIZ CARLOS PENSANI DE BARROS e de 
SILVIA REGINA DE FREITAS BARROS e ELA fi lha de LUIZ CAR-
LOS GENOVA e de ANA LUCIA JOAQUIM GENOVA;
3.EDUARDO PINHEIRO BRASIL e JESSICA ADRIANA VILELA, 
sendo ELE fi lho de WILEN BRASIL JUNIOR e de CRISTINA FER-
REIRA PINHEIRO e ELA fi lha de CARLOS ADRIANO VILELA e de 
SUELI JUVENCIO VILELA;
4.MARCOS TIAGO PEREIRA e LUCIENE APARECIDA CAMA-
CHO, sendo ELE fi lho de MARCOS PEREIRA e de MARTHA MA-
RIA DOMINGOS PEREIRA e ELA fi lha de ILDEBRANDO CAMA-
CHO e de TERESA PINHEIRO CAMACHO;
5.DIEGO FREDERICO DA SILVA RATZAT e NAYRA GOIS DE 
SOUZA, sendo ELE fi lho de CLAUDIO RATZAT e de LUCIANA 
APARECIDA DA SILVA RATZAT e ELA fi lha de APARECIDO VIEIRA 
DE SOUZA e de DORIS DAY MARIA GOIS DE SOUZA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 24/11/2021
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CÁSSIA CAVALARI Rosal-
les e Rogério Rosalles estão 
comemorando nesta semana, 
29 anos de casamento, sem 
contar o tempo de namoro. 
Parabéns e felicidades.

A MATRIARCA NOÊMIA 
Rollemberg comemorou com 
seus familiares seus 90 anos 
muito bem vividos, no fi nal de 
semana. Que maravilha!

CARLA LEMOS Assunção, 
acompanhada do marido, está 
em plena temporada de férias 
curtindo as maravilhas das 
praias em Porto Seguro.

PRIMEIRA REUNIÃO do 
Consórcio Solidariedade, 
com atividades voluntárias, 
palestras, bate-papos, trocas 
e muito afeto, teve como local 
a bonita residência de Cinira 
Martin, semana passada.

NILZA FIORAMONTI Mes-
sici, ao lado do marido, o 
empresário Dedé Messici, 
comemorou aniversário com 
amigos paulistanos, no Con-
domínio Quintas do Morumbi, 
em São Paulo.   

GABRIELLA SBROGIO, 
cirurgiã dentista, festejou 2.7 
anos de vida, com muita grati-
dão, em torno de amigos mais 
chegados no Coco Bambu, no 
Shopping Igautemi Rio Preto.

O EMPRESÁRIO Gilberto 
Passolongo, que ganhou 
idade nova, a esposa Julieta 
(Juju) Mussi e os fi lhos Chris-
tian e Carol, além do genro 
Demi Dalbem e o cunhado 
Arnaldinho Mussi, passam o 
Natal curtindo sol e mar em 
Riviera de São Lourenço. 

O JOGADOR rio-pretense 
Guilherme Dellatorre e Patry-
cia Carneiro estão comemo-
rando 6 anos de casamento 
super apaixonados. Ele, atu-
almente veste a camisa de 
um clube em Maceió, onde 
reside.

RICARDO VIGNINI, Zé 
Geraldo e André Abujamra 
se apresentam no Sesc Rio 
Preto, nos dias 26 e 27, sexta 
e sábado. No repertório can-
ções de sucesso. Além dos 
músicos transitarem entre as 
suas composições, também 
contarão histórias e curiosi-
dades de suas carreiras de 
forma intimista. Ingressos (17) 
3216-9300.

GOSTO DE FESTA. Com 
ingressos praticamente esgo-
tados, aumenta a expectativa 
para a 2ª Feijoada do Ed em 
Rio Preto que será realizada 
no dia 11 de dezembro, no 
Clube de Campo Monte Lí-
bano. Refl exo do retorno da 
vida social devido ao abranda-
mento da pandemia, a agenda 
de shows de Diogo Nogueira, 
principal nome do evento, vai 
fi cando lotada.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Lá e Cá
Sué l i o  R i be i r o ,  j á  e s t á 
circulando com sua LA´BRIZZA 
no Centro de Convenções do 
Parque Aquático Thermas dos 
Laranjais, onde participa do 
4º Conexidades – Encontro 
Nacional de Parceiros Públicos 
e Privados. O evento desse ano 
foca no futuro das cidades, 
principalmente na participação 
da iniciativa privada. E por 
lá passarão entre tantos, o 
governador de São Paulo, João 
Doria Jr, o vice-governador, 
Rodrigo Garcia e o presidente 
da Assembléia Legislativa, 
Carlão Pignatari.

Tel. (17) 3233-4888

Trio Elétrico
Um caminhão decorado e 
iluminado com muitas luzes 
também vai part icipar do 
cenário da decoração natalina 
deste ano e será o transporte 
do Papai Noel pelas ruas do 
centro e dos bairros, à partir 
do feriado do dia 8 dezembro.

Visitando 1
Essa foi a segunda grande 
‘expedição’ da empresa 
da Natos (que tem sua 
sede administrat iva em 
Goiânia) a Olímpia e teve 
como objetivo promover um 
conhecimento mais profundo 
dos colaboradores sobre os 
negócios e serviços da Natos 
na cidade, a fim de melhorar 
ainda mais o atendimento 
aos clientes.

DiáriodoBob
Data Vênia. Chama a atenção da cidade o pleito marcado 

para hoje para escolher o novo presidente da 22ª da OAB de Rio 
Preto, ainda presidida pelo advogado Marcelo Henrique, que fez 
excelente trabalho em suas gestões. Caput. É uma eleição das 
9h às 17h com urnas eletrônicas e 6 mil advogados inscritos na 
subseção de Rio Preto, contando com representantes da região 
com 12 municípios das comarcas de Rio Preto, Nova Granada, 
Palestina e Potirendaba. Súmula. São três chapas concorrentes 
para o triênio 2022 - 2024. Henry Atique é o candidato com 
o apoio do atual presidente Marcelo Henrique. A advogada 
Lucineia dos Santos e Luiz Fernando Corvete Volpe são os 
candidatos que vão ao embate para se saber quem será o novo 
presidente da OAB de Rio Preto. Vai ser um pleito de respeito. 
Porteira aberta. Na manhã da terça-feira passada, o secretário 
de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Itamar Borges, 
concedeu entrevista por telefone ao colunista e apresentador 
do programa Show do Roberto, veiculado pela rádio Interativa 
FM. No bate papo informal e descontraído, o médico e provedor 
da Santa Casa Nadim Cury, ainda no estúdio depois de ser 
entrevistado, falando sobre a pandemia e saúde, acabou partici-
pando da conversa afiada que ganhou o título de “um é pouco, 
dois é bom, três é melhor”. Direto da Capital, o secretário 
Itamar falou sobre o trabalho desenvolvido na Secretaria em prol 
dos produtores rurais e de toda a cadeia do Agro. Lembrou dos 
recentes convênios assinados em Rio Preto com o prefeito Edi-
nho Araújo para entrega das viaturas do Segurança no Campo, 
encabeçado pelo coordenador estadual do Programa pela SAA, 
Edinho Araújo Filho. Além disso, Itamar falou do programa Me-
lhor Caminho para recuperação de estradas rurais e do convênio 
que permite que o Centro de Pesquisa do Pescado Continental, 
do Instituto de Pesca, da Secretaria de Agricultura, abrigue a 
AQUISHOW, - o maior evento de Aqüicultura do Brasil. E, para 
finalizar, Itamar, secretário de Agricultura indicou a presença 
da equipe do órgão em dois grandes eventos na região: nesta 
quinta feira, hoje portanto, em Olímpia, no Conexidades, evento 
realizado pela UVESP, e na FENOVI – Feira Noroeste Paulista 
de Ovinos, que ocorre entre os dias 7 a 12 de dezembro, no 
Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, em Rio Preto. 
Por parte deste colunista e apresentador do programa Show do 
Roberto foi um momento especial no radio de Rio Preto que, em 
sua maioria não se importa mais com reportagens e programas 
noticiosos. Ponto e basta!

Mais Renascer
Pelo 7° ano consecut ivo, 
a Renascer  – inst i tu ição 
beneficente de assistência 
social sem fins lucrativos, 
que atende crianças, jovens 
e adultos com necessidades 
especiais – estará com um 
estande na Praça 4 de Eventos 
do Riopreto Shopping para 
a ação social de troca de 
cupom fiscal. Os clientes que 
apresentarem comprovante 
fiscal no valor de R$ 450 
(podendo ser cumulativo) com 
+ R$ 10, podem levar para casa 
um panetone ou chocotone 
produzido pelos alunos da 
instituição Renascer, assim 
colaborando diretamente na 
vida de centenas de pessoas. 
Cada cupom pode ser utilizado 
para a troca de dois produtos.

henriforne@gmail.com

Em janeiro...
Completando 24 anos de 
trajetória em 2022, a Cia. 
Fábrica de Sonhos comemora 
a retomado do seu já tradicional 
festival Em Janeiro Teatro Para 
Criança é o Maior Barato, que 
volta a ser realizado em formato 
presencial no período de 21 a 31 
de janeiro do próximo ano, além 
ter suas apresentações exibidas 
pela internet, em respeito aos 
atuais protocolos sanitários de 
enfrentamento da pandemia.

Visitando
Mais de 85 colaboradores da 
Natos estiveram em Olímpia 
no final da semana visitando 
os dois empreendimentos 
hoteleiros da empresa na 
cidade, o Olímpia Park Resort e 
o Solar das Águas Park Resort. 
O roteiro incluiu também visita 
ao parque aquático Thermas 
dos Laranjais e a outros 
atrativos da estância turística.

Chopp Fest
Faltam 2 dias, para a 17ª edição do CHOPP FEST, em clima 
open bar e open food, no próximo sábado, dia 27, das 12h 
às 18 horas, no Bartolomeu JK. O badalado evento é 100% 
beneficente, realizado pelo Rotary Club Palácio das Águas São 
José do Rio Preto, no comando do presidente Carlos Gianellini, 
empresário. Entre as atrações: San, ex-vocalista do Sambô, a 
dupla Thales & Ruan e DJ Drooper. Restam poucos convites à 
venda na loja Bela Beli Store, na rua Antônio de Godoy, 3036 
Redentora.   

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
NÃO TENHO VOCAÇÃO PARA O MORNO. OU CONGELA OU PEGA FOGO. 
Sorria beba muita água e seja feliz!

SPOTlight

 Siberes Zuri de Oliveira e Sinézio Mathias de Oliveira 
Junior no maravilhoso Baile da Primavera do Rio Preto 

Automóvel Clube. Foto Jorge MalufFérias no Sul
O empresário Alaércio Bellon e 
a esposa, dermatologista Dra. 
Miriam Delbem Bellon, mais 
o filho, o advogado Gabriel 
Delbem Bellon e sua esposa, 
a psicóloga Karla Tomáz Faria, 
estão em temporada de relax 
total. Eles já curtiram Porto 
Alegre, agora seguiram para 
um roteiro visitando as cidades 
de Gramado, Canela, Bento 
Gonçalves, entre outros lugares 
turísticos.

Em duas baterias
O piloto rio-pretense Paulo 
B i zag io ,  ma is  uma vez , 
conquista o 1º lugar nas duas 
baterias “Aspirado Pro Am – Jet 
Ski, na praia em Alagado De 
Cruzeiro do Iguaçu.

Convidados vip 
Desde ontem, acontece na Praça 1 de Eventos do Riopreto 
Shopping, o evento Deluxe, ele chegou na versão Hi-tech. O 
evento é exclusivo para convidados com realização do centro 
de compras e da produtora Carol Carvalho. Os convidados 
foram surpreendidos com uma masterclass acompanhada de 
degustação de vários rótulos do whisky Ballantine’s, como o 
Ballantine´s 12 anos, o luxuoso 17 anos e o Ballantine´s Bourbon 
Finish, além de poder degustar drinques como o Old Fashioned e 
o Classic Highball. A masterclass é comandada pela embaixadora 
da marca no Brasil: Malu Donanzan. O lounge desta edição é 
projetado pelo arquiteto rio-pretense Shizuo Igami.Honraria 

Nossa conterrânea Cida Caran, 
irá se tornar a madrinha oficial 
de um importante projeto do 
Instituto Unimed São José do 
Rio Preto, o Pernas Solidárias. O 
convite, feito pelo presidente do 
Instituto, Gilmar Valdir Greque, 
e pelo presidente do Conselho 
de Administração da Unimed 
Rio Preto, José Luis Crivellin, 
foi aceito na hora. Ela receberá 
o título no dia 4 de dezembro 
durante o 1º Treino de Inclusão, 
ação da Unimed que irá reunir 
mais de 400 pessoas entre 
atletas amadores, profissionais 
e pessoas com diferentes 
deficiências para um treino 
esportivo em Rio Preto.

Lançamento  
A X Influencer, comandada por 
Ana Paula Castilho, Nadia Zann 
e Junior Rodrigues, lança o maior 
encontro de influenciadores do 
interior Paulista, que acontece 
no próximo dia 30, terça-feira, 
no Hot Beach, em Olímpia. 
O 1º X Beach é um encontro 
que vai levar muita conexão 
entre influenciadores dos mais 
diversos nichos, alguns nomes 
famosos já confirmados como 
o Chef Kadu, de São Paulo, 
o maquiador Luccas Luccas, 
Fabiana Teixeira (ex-BBB Mama) 
entre outros. Os Influenciadores 
terão o mais novo espaço do 
Hot Beach, chamado Praia 
Ibiza, com direito a bar, pé 
na areia, que promete muita 
descontração e network. A tarde 
o festival será animada por Seu 
Moço e banda, DJ THG MC e 
Leonardo Lamanna (da dupla 
Erick e Leo).

Casa do Noel
Na decoração de Natal deste 
ano, no centro da cidade, a 
morada do bom velhinho não vai 
ser uma “simples residência”, 
como aquela música do cantor 
Daniel, que faz show no sábado, 
no Clube Monte Líbano. O Noel 
da programação vai morar 
numa casa moderna e com 
muitas luzes

Natal Solidário
O Riopreto Shopping segue sua filosofia de filantropia, cedendo 
espaço para o Bazar da Capacc - Casa de Apoio ao Paciente 
Adulto Carente, que a partir de hoje começa a comercializar 
decorações natalinas e artesanato, como mini árvores, enfeites 
de Natal, toalhas de mesa, decoração de centro de mesa, toalhas 
para lavabo, guirlandas e muitas outras opções que estarão à 
venda com objetivo de arrecadar fundos para a manutenção 
da entidade. O bazar fica até o dia 24 de dezembro, seguindo 
os horários de funcionamento do shopping e se encontra em 
frente à Lotérica.


