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Lutador de 
Rio Preto vence 

Brasileiro e 
Mundial de 

Jiu-Jitsu
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Romário 
virá jogar 

competição 
de futevôlei 
em janeiro
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Comércio ganha fôlego e lidera 
geração de empregos em outubro

EM RIO PRETO

Depois de apresentar saldo 
negativo no mês de setem-
bro, o comércio em Rio Preto 
mostrou recuperação e liderou 
a geração de empregos em 
outubro. Segundo os dados 
do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos) foram 6.427 admissões 
e 5.956 desligamentos no 
período, com 471 vagas cria-
das. O comércio, que encerrou 
o mês de setembro com uma 
vaga perdida, registrou 285 
empregos gerados.    Pág.A2

Com menos testes 
feitos, Saúde registra 

menor número de 
casos de Aids

Neste dia 1º de dezembro 
é celebrado o Dia Mundial de 
Combate à Aids. Em 2021, 
Rio Preto tem contabilizado o 
menor índice de casos positi-
vos da doença desde 2007. 
Este ano são 60 pessoas 
diagnosticadas com Aids. Se-
gundo a gerente dos serviços 
ambulatoriais, Camila Ishiza-
va, a queda dos casos está 
diretamente relacionada a 
diminuição de procura pelos 
testes.   Pág.A5

Fracassa tentativa e prefeitura cancela 
licitação para mudar visual do Trem-Caipira

FICA COMO ESTÁ
Divulgação

Padre das 
Estrelas 

estará na 
cidade hoje
As Missões Maria Peregrina, 

em parceria com a Paróquia 
São Sebastião de Rio Preto, 
realiza até dia 9 de dezembro 
a novena em honra de Nos-
sa Senhora Maria Peregrina.
A abertura será  com Padre 
Antônio Maria, conhecido como 
“Padre das Estrelas”.   Pág.A2

Câmara rejeita 38 emendas e 
aprova orçamento de R$ 2,5 bi

Pág. A3

Governistas 
rejeitam convocar 
secretário para 

falar sobre aporte a 
empresas de ônibus

Pág. A3

Parecer diz 
que passe livre 
para pré e pós 

transplantados é 
inconstitucional

Pág. A3

Agentes encontram 
drogas, celulares

 e carregador
 em cela do CPP

Pág. A4

Pág. A2

NA CADEIA Polícia Civil prendeu líder de quadrilha que aplicava golpe do falso sequestro na re-
gião; durante as buscas foi apreendida grande quantia de dinheiro na casa do acusado. Pág.A4

ADOTE Dibea lançou campanha para adoçao de animais e vai di-
vulgar fotos natalinas dos animais para incentivar procura. Pág.A5

Trem-Caipira 
ficará, por 
enquanto, 

com o mesmo 
visual
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1° de dezembro de 2021 COTIDIANO

A FOME E PANDEMIA
O professor Walter Belik 

fez uma palestra sobre a 
fome e mostrou que  a evo-
lução do tema sobre a fome 
no Brasil, apresentado o 
seguinte quadro:

- A descoberta da fome 
– (anos 40) – Professor 
Josué de Castro – Geografia 
da fome.

- A urbanização e a falta 
de alimentos (anos 50), 
com o êxodo rural e a falta 
de alimentos.

- Reformas de base para 
mover obstáculos estruturais (anos 60), tais como o 
latifúndio como impeditivo da produção de alimentos.

- Modernização dos sistemas de abastecimento 
(anos 70), com modernização do agro à rede de 
CEASA, por exemplo, objetivando aproximar a massa 
urbana da produção rural.

- Inflação e carestia (anos 80)
- Reformas neoliberais e a desregulação do mer-

cado – Betinho impulsiona os movimentos sociais 
(anos 90)

- O combate à fome como prioridade (anos 2000)
- A volta do Brasil no Mapa da Fome (2014 -  )
O professor também mostrou a diferença entre 

fome, obesidade, insegurança alimentar, pobreza 
extrema, salientando que boa parte da fome coincide 
com a pobreza extrema.

Segurança Alimentar, em síntese, existe quando 
toda pessoa (direito à alimentação) em todo mo-
mento (crônica/transitória/temporal/cíclica), futura 
(vulnerabilidade) tem acesso físico e econômico a 
alimentos suficientes e nutritivos para satisfazer suas 
necessidades alimentares.

A segurança aimentar tem quatro pilares: 1) dis-
ponibilidade; 2) acesso; 3) estabilidade e; por fim, 
4) utilização.

Há correlação positiva entre pobreza e subnutrição.
Atualmente no Brasil há ‘evolução da pobreza’, 

pois em 2019 há 15 por cento abaixo da pobreza 
extrema. Índice ratificado pelo IBGE.

O índice GINI revela que, durante pandemia, os 
pobres ficaram mais pobres e os ricos mais ricos.

A característica da pobreza também revela que a 
‘fome’ tem ‘cor’, pois ela incide mais sobre os pretos 
e pardos, do que sobre os brancos.

As principais causas da ‘fome’ no Brasil são: a) bai-
xos níveis de remuneração e alto índice de desempre-
go e informalidade, b) modelo agro: exportador, pois 
não distribuiu renda e gera crescimento intersetorial 
menor que o necessário para absorver o crescimento 
da população.

As questões a serem enfrentadas, para ‘zerar a 
fome’ são: i) geração de emprego e renda; ii) pre-
vidência social universal; iii) incentivo à agricultura 
familiar; iv) intensificação da reforma agrária e, por 
fim, v) Bolsa Escola e Renda Mínima.

São necessários também políticas específicas, tais 
como: a) programa cupom de alimentação; b) doa-
ção de cestas básicas emergenciais; c) manutenção 
e estoques de alimentos e segurança alimentar e, 
finalmente; c) segurança e qualidade dos alimentos.

Com a pandemia verificou-se a redução de renda, 
além de consumo de alimentos ultra processados e 
redução de 85 % de alimentos saudáveis.

No Brasil, programas como reforma agrária faltando 
incentivo a desapropriação de terras; ao programa de 
habitação está sob o controle ‘privado’; a educação 
alimentar, não é prioridade; as centrais de abasteci-
mentos de alimentos são estruturas velhas e arcaicas.

Além de inúmeras dificuldades técnicas institucio-
nalmente há desmobilização popular e falta de canais 
de participação da população e a questão da ‘fome’, 
hoje não é prioridade política, faltando também regras 
e verbas no Orçamento e estamos, portanto, diante de 
um sério risco de retrocesso, tais como a destruição 
da rede de proteção social de políticas públicas e a 
reforma da previdência, o que leva a conclusão que 
não estamos no caminho de alcançar um índice ‘zero’ 
ou mínimo para a ‘fome’ no Brasil.

Precisa-se urgentemente de retornar políticas 
específicas de segurança alimentar, com valores ade-
quados e fim de regras que impedem o investimento 
na questão alimentar, além de criação de programas 
municipais ou locais na questão alimentar.

Gilberto Antonio Luiz, 58, advogado, escritor, 
professor universitário e procurador jurídico.

ARTIGO Comércio recupera e lidera 
geração de empregos 

Depois de apresentar saldo 
negativo no mês de setembro, o 
comércio em Rio Preto mostrou 
recuperação e liderou a geração 
de empregos em outubro. Se-
gundo os dados do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados) foram 6.427 
admissões e 5.956 desliga-
mentos no período, com 471 
vagas criadas, 55,5% a menos 
do que em setembro.

O comércio, que encerrou 
o mês de setembro com uma 
vaga perdida, registrou 2.130 
contratações e 1.845 demis-
sões, com 285 empregos for-
mais gerados. Os outros setores 
também apresentaram saldo 
positivo como serviços (127), 
construção (48), agropecuária 
(8) e indústria (3).

No total acumulado do ano 
Rio Preto registra 58.947 ad-
missões e 51.708 desligamen-
tos, resultando em um saldo 
de 7.239 empregos gerados. 
A cidade não fica no negativo 
desde junho desde junho de 
2020. No       Estado de São 
Paulo foram 76.952 vagas cria-
das, enquanto a nível nacional 
foram 253.083 empregos for-
mais gerados.

Recorde anual -  O 
Balcão de Empregos da Secre-
taria do Trabalho de Rio Preto 
chegou nesta terça-feira (30) 
ao recorde anual de vagas 
anunciadas com 924 oportu-
nidades. São anúncios para 
contratação de trabalhadores 
de diversos perfis profissionais 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

EM OUTUBRO
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e formação.
Alguns dos destaques com 

mais ofertas de vagas são: 74 
repositor / 72 operador de caixa 
/ 45 açougueiro / 32 atendente 
/ 21 repositor / 16 auxiliar de 
açougue / 13 programa de trai-
nee administrativo hospital care.

Entre os anúncios, pelo me-
nos 36 são para contratações 
temporárias, cuja oferta tende 
a aumentar no período de fim 
de ano. Elas não são porém 
exclusivamente para este fim. 
Confira algumas disponíveis: 1 
ajudante de cozinha / 3 arruma-

dor de palete / 1 atendente de 
balcão / 5 auxiliar de serviços 
de restaurante / 1 faxineira / 
1 hostess / recepcionista de 
eventos / 1 motofretista / 1 
operador de caixa / 2 operador 
de telemarketing / 1 professor 
de biologia / 1 professor de ci-
ências / 1 professor de história 
/ 1 professor de matemática / 1 
professor de português / 1 pro-
fessor de química / 1 professor 
de sociologia / 3 promotora de 
vendas / 2 recepção/ estagiário 
/ 2 vendedor extra para final de 
ano / 3 vendedora / 1 vendedora 

/ 2 1/2 oficial de caldeireiro.
O Balcão de Empregos está 

disponível ininterruptamente 
pelo site www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos, que pode 
ser acessado via computado-
res, tabletes e smartphones 
conectados à internet. O acesso 
on-line garante mais comodida-
de, praticidade e economia aos 
usuários.

Quem preferir pode procu-
rar atendimento presencial no 
Balcão de Empregos no Poupa-
tempo ou na Prefeitura Regional 
Norte.

ENVELOPAR

Fracassa tentativa em dar 
novo visual ao Trem-Caipira

Após duas tentativas frus-
tradas e prorrogações a Pre-
feitura de Rio Preto, por meio 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Negócios 
em Turismo, enterrou de vez 
a possibilidade de um novo 
visual para o Trem-Caipira. O 
governo Edinho Araújo (MDB) 
publicou no Diário Oficial do 
Município desta terça-feira, 
30, a revogação de licitação 
para contratação de empresa 
que ficaria responsável pelo 
envelopamento da composição 
do trem. O custo estimado com 
o serviço era de R$ 22.253,00. 
Consta que a decisão de re-
vogar em definitivo ocorre por 
“interesse público”.

A licitação teve duas pror-
rogações e nesta terça era o 
prazo final para que a empresa 
fosse declarada vencedora. A 
licitação previa a remoção do 
atual envelopamento e ins-
talação de um novo modelo. 
Venceria quem ofertasse o 
menor valor.

Consta no edital da licita-
ção que deveria ser apresen-
tada “amostra do material 

para verificação da qualidade, 
espessura, paleta de cor”.  
Ainda segundo as exigências 
“o material de adesivo vinílico 
deverá ser: antimofo, resistente 
a umidade, e com durabilidade 
mínima, após a aplicação, de 
no mínimo 6 (seis) anos”.

O atual envelopamento do 
Trem-Caipira traz obras do ar-
tista primitivista José Antônio 
da Silva, em tons de verde e 
amarelo. Com o novo serviço, o 
trem iria adotar ar clássico com 
inspiração em antigos trens 
de passageiros de fabricação 
europeia.

No projeto técnico elabo-
rado pela pasta de Desenvol-
vimento Econômico é possível 
ver como iria ficar o novo visual 
do Trem-Caipira. O envelopa-
mento seria na cor marrom, 
preto e nomes inseridos na cor 
amarela.

Desde o início da pandemia, 
em março de 2020, as viagens 
do Trem-Caipira, entre Rio Preto 
e o distrito de Schmitt, estão 
suspensas. O projeto prevê 
uma viagem no último domingo 
de cada mês. O percurso é feito 
em 45 minutos. As viagens são 
gratuitas.

Raphael FERRARI 

HOJE

Padre Antônio Maria abre 
novena de Maria Peregrina

As Missões Maria Peregrina, 
em parceria com a Paróquia São 
Sebastião de Rio Preto, realiza 
entre os dias 1º e 9 de dezem-
bro, a novena em honra de 
Nossa Senhora Maria Peregrina 
do Fogo de Pentecoste.

A abertura será nesta quarta-
-feira (1) às 19h30, com missa 
celebrada pelo Padre Antônio 
Maria, sacerdote católico e can-
tor brasileiro, também conheci-
do como “Padre das Estrelas”. 
Além de celebrar a missa, o 
padre visitará o Hospital Bene-
ficência Portuguesa para uma 
benção aos colaboradores e 
pacientes.

No dia 10 de dezembro, 
19h30, acontece a missa ce-
lebrada em honra a Nossa 
Senhora Maria Peregrina, pelo 
bispo diocesano de Barretos, 
Dom Milton Kenan.

A novena vem para divulgar e 
para fazer com que o propósito 
da devoção a N.Sra Maria Pere-
grina se concretize e, para isso, 
foram convidados padres de Rio 
Preto e do Brasil, que tenham 
destaque em sua evangelização, 
para celebrar com entusiasmo 
e fé, cada uma das missas que 
acompanham a novena nestes 
nove dias.

Os destaques são o Padre 
Antônio Maria que abre a no-
vena nesta quarta, 1/12 e o 
Padre Eduardo Dougherty, da 
TV Século 21, que encerra no 
dia 9/12.

O Padre Antônio Maria, 
nome adotado por Antônio Mo-
reira Borges (Rio de Janeiro, 17 
de agosto de 1945), é um dos 
mais conhecidos sacerdotes e 
cantores do Brasil, tendo se 
apresentado em duetos com 

Roberto Carlos, Agnaldo Rayol 
e Ângela Maria, bem como rea-
lizado uma apresentação para o 
então Papa João Paulo II.

Em vídeo, gravado espe-
cialmente para a comunidade 
de Rio Preto, Padre Antônio 
Maria falou da devoção a Nossa 
Senhora Maria Peregrina e con-
vidou os devotos para a missa 
e novena. “Estarei na primeira 
noite da novena de Nossa Se-
nhora Maria Peregrina do Fogo 
Eterno de Pentecostes. Vamos 
nos deixar incendiar pelo fogo 
que Maria traz, que é o fogo de 
Jesus. Vamos incendiar com o 
fogo de Deus”, afirmou.

Serviço:
Programação da Novena em 

honra à N.Sra. Maria Peregrina
Local: Paróquia São Se-

bastião -Av. Tanabi, 3330 - El-
dorado

Dia 1/12 – às 19h30 -Aber-
tura da Novena com Padre 
Antônio Maria

Dias 2, 3, 6, 7, 8 de dezem-
bro – às 19h30

Dias 4 e 5 de dezembro – 
às 17h

Dia 9/12 - 19h30 – Encerra-
mento - Padre Dougherty

Da REDAÇÃO
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POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
1° de dezembro de 2021

Por 12 votos favoráveis e 
4 contrários a Câmara Mu-
nicipal de Rio Preto rejeitou 
durante sessão na tarde desta 
terça-feira, 30, convocação do 
secretário de Trânsito Amaury 
Hernandes para explicar re-
passe de R$ 31,3 milhões às 
empresas Circular Santa Luzia 
e Expresso Itamarati como 
forma de subsídio.

O pedido foi protocolado 
pelo vereador João Paulo Rillo 
(Psol) após revelação de que 
o valor supera em quase o 
dobro da previsão anual, de R$ 
16 milhões, que é repassada 
ao Consórcio Riopretrans que 
representa as duas empresas 
de transporte.

Segundo dados que cons-
tam no Portal da Transparência 
da Prefeitura de Rio Preto, 
pagou somente neste ano R$ 
31,3 milhões. A previsão era 
de que o valor se mantivesse 
nos patamares de anos ante-
riores, cerca de R$ 16 milhões.

No entanto, o governo mu-
nicipal alega que devido a 
pandemia, iniciada em 2020, 
teve de reajustar os repasses 
como forma de compensar as 
empresas de transporte que 

precisaram viajar com número 
reduzido de passageiros. Se-
gundo a Prefeitura o aumento 
de repasse é previsto em “cláu-
sula que prevê o reequilíbrio 
contratual”.

Durante a sessão João Pau-
lo argumentou que não abria 
mão da convocação, mesmo 
com pedido do vereador Bruno 
Marinho (Patriota) para aceitar 
a presença do secretário na 
Comissão de Trânsito, como 
convidado.

“Podemos chegar a quase 
R$ 40 milhões, quase três 
vezes mais que o subsídio 

convocação.
O vereador Bruno Marinho, 

que preside a Comissão de 
Trânsito, afirmou que irá con-
vidar Amaury para explicar o 
aumento do repasse para as 
empresas. A data ainda será 
definida.

O pagamento de recursos 
por parte da Prefeitura de Rio 
Preto para o consórcio das 
empresas de ônibus é previsto 
com base em lei de 2010, 
durante o governo do ex-pre-
feito Valdomiro Lopes (PSB). 
O subsídio na verdade é uma 
forma de tornar mais barata a 
tarifa ao usuário que utiliza o 
sistema de transporte público 
diariamente.

Hoje a chamada “tarifa 
técnica” valor que vai aos 
cofres das empresas é de R$ 
4,22 por passageiro, sendo 
que a passagem é de R$ 
3,30, com pagamento em 
cartão e R$ 3,50. em dinhei-
ro. A diferença é bancada pelo 
subsídio do governo munici-
pal. A partir de 1º de janeiro a 
tarifa para quem utiliza o ser-
viço irá passar para R$ 3,70 
no cartão e R$ 4,10, para 
pagamento em dinheiro. Já o 
valor da tarifa técnica passará 
a ser de R$ 4,80.

Raphael FERRARI 

planejado. O repasse não é 
condicionado a quantidade de 
passageiros? Estamos falamos 
três vezes mais do que o pla-
nejado. Ele tem que vir na Câ-
mara que é o fórum adequado. 
Não tem nem comparação um 
debate feito aqui na Câmara 
com uma audiência pela Co-
missão”, justificou Rillo.

Os argumentos não foram 
suficientes para convencer a 
maioria dos vereadores. Ape-
nas o próprio autor, Renato 
Pupo (PSDB), Robson Ricci 
(Republicanos) e Jorge Mene-
zes (PSD) foram favoráveis a 
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Jurídico diz que projeto de 
passe livre a pacientes 

pré e pós transplantados 
é inconstitucional 

Projeto de lei protocolado 
na Câmara Municipal que 
prevê a gratuidade no trans-
porte coletivo de Rio Preto para 
pacientes pré e pós transplan-
tados que se encontram em 
situação de vulnerabilidade 
social foi declarado inconsti-
tucional pela Diretoria Jurídica 
do Legislativo.

O pedido para análise da le-
galidade e constitucionalidade 
da proposta partiu do vereador 
Jean Charles (MDB), membro 
da Comissão de Justiça e Re-
dação da Câmara. A proposta 
de autoria do vereador Júlio 
Donizete foi protocolada no dia 
11 de novembro no Legislativo. 
O projeto prevê que a gratui-
dade será garantida por meio 
de um cartão de identificação 
a ser expedido pelo Poder 
Executivo.

O parecer que declarou o 
projeto inconstitucional aponta 
“vício de iniciativa por ofensa 
aos Princípios da Separação 
de Poderes e da Reserva de 
Administração”. Segundo en-
tendimento jurídico “há de 
se inferir que, respeitadas as 
diretrizes constitucionais, bem 
como o regramento geral da 
normatização federal e estadu-
al, reputa-se como competente 
o Município para legislar sobre 
a temática proposta”.

Segundo a Diretoria Jurídi-
ca, caso aprovado o projeto, 
ele traria impactos financeiros 
aos cofres públicos. “Proposi-
tura traria desequilíbrio eco-
nômico-financeiro na relação 
entre os encargos da execução 
e a remuneração percebida 
pelas concessionárias que 
prestam o serviço de transporte 

coletivo urbano, o que obriga-
ria o Município a adequar as 
tarifas/passe ou indenizar as 
empresas, elevando, com isso, 
as despesas públicas”, diz a 
decisão.

O projeto prevê que só terá 
o passe livre aqueles que com-
provar, no ato da solicitação, 
laudo médico comprovando 
a necessidade do transporte 
ou tratamento pós transplan-
te, documento médico com-
provando a necessidade de 
acompanhamento ao paciente 
na utilização do transporte 
coletivo, avaliação socioeco-
nômica realizada por órgão 
competente e por fim possuir 
cadastro no CadÚnico. A gra-
tuidade será concedida desde 
o início do tratamento até o fim 
dos retornos pós o transplante.

Na justificativa o verea-
dor Júlio Donizete afirma que 
“tendo em vista que inúmeros 
pacientes em tratamento em 
Unidade de Transplante de Ór-
gãos/Tecido, não possuem con-
dições de custeio para utiliza-
ção do transporte público para 
virem de suas casas à consulta 
médica, muitas vezes deixam 
de fazer seu acompanhamento 
médico por morarem muito 
longe dos Hospitais.”

A aprovação da proposta, 
garante o parlamentar, deverá 
“assegurar o deslocamen-
to desses pacientes e seus 
respectivos acompanhantes 
na realização das consultas, 
acompanhamento médico e 
exames e o presente projeto 
de lei inclui, além dos muníci-
pes de Rio Preto, os pacientes 
que estejam residindo proviso-
riamente neste Município por 
indicação da equipe médica”, 
conclui.

Raphael FERRARI 

PARECER

PRESIDENTE

Após dois anos sem partido, 
Bolsonaro se filia ao PL

O presidente Jair Bolsonaro 
se filiou na manhã desta terça-
-feira (30) ao Partido Liberal. A 
cerimônia de filiação aconteceu 
na sede do partido em Brasília 
e contou com a presença do 
presidente da sigla, Valdemar 
Costa Neto, e de integrantes 
do governo.

Bolsonaro foi eleito pre-
sidente pelo PSL em 2018 
e deixou o partido em 2019, 
em meio a divergências com a 
cúpula da legenda. Na ocasião, 
chegou a articular a criação de 
um novo partido, a Aliança Pelo 
Brasil, que não passou da fase 
de coleta de assinaturas.

O PL será o nono partido da 
carreira política de Bolsonaro. 
Em três décadas, o atual pre-
sidente passou por PDC, PPR, 
PPB, PTB, PFL, PP, PSC e PSL.

No discurso, Bolsonaro fez 

acenos aos parlamentares do 
PL e de outros partidos que ti-
nham representantes presentes 
no evento. Tanto o PL como as 
outras siglas citadas por Bolso-
naro fazem parte do chamado 
Centrão, uma bancada informal 
no Congresso que abriga siglas 
de centro-direita e com a qual 
o governo se aliou desde o ano 
passado, em busca de uma 
base de sustentação na Câmara 
e no Senado.

“Estou me sentindo aqui 
em casa, dentro do Congresso 
Nacional, aquele plenário da 
Câmara, tendo em vista a quan-
tidade de parlamentares aqui 
presentes. Me trazem lembran-
ças agradáveis, lembranças de 
luta, acima de tudo, momentos 
em que nós, juntos, fizemos pelo 
nosso país. Eu venho do meio 
de vocês. Venho de 28 anos na 
Câmara”, afirmou o presidente.

Bolsonaro disse que não foi 
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Vereadores rejeitaram emendas e garantiram orçamento de Edinho para 2022
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Emendas são rejeitadas e orçamento de 
R$ 2,5 bilhões é aprovado na Câmara

Os vereadores da base de 
apoio ao governo Edinho Araújo 
(MDB) rejeitaram 38 emendas 
e acataram apenas uma das 
apresentadas ao projeto da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), que 
foi aprovado durante sessão 
nesta terça-feira, 30. A maioria 
das emendas era de autoria 
dos vereadores de oposição, 
João Paulo Rillo (Psol), Rena-
to Pupo (PSDB) e o próprio 
presidente da Câmara Pedro 
Roberto Gomes (Patriota).

A LOA aprovada tanto pela 
legalidade e mérito e único 
item na pauta das sessões 
desta terça-feira indica que o 
prefeito terá à disposição no 
ano que vem R$ 2,53 bilhões 
para manter a estrutura pública 
municipal. O montante refere-
-se ao orçamento total da Pre-
feitura tanto na administração 
direta como indireta. O valor 
supera em 25% o orçamento 
deste ano de R$ 2 bilhões.

As emendas tinham como 
objetivo indicar obras e servi-

ços em várias áreas, como por 
exemplo, construção de um 
centro do idoso, ciclovias, gra-
tuidade no transporte público 
para gestantes carentes, ins-
talação de painéis solares em 
determinados prédios públicos 
e até mesmo a compra de 
absorventes para mulheres em 
situação de vulnerabilidade.

O pedido para rejeição das 
39 emendas por parte da cú-
pula do governo Edinho é justi-
ficado pela tese de que alteram 
muito o texto original elaborado 
por técnicos da pasta do Pla-
nejamento. Durante a votação 
do mérito, no período da tarde, 
os três vereadores que tinham 
a maioria das emendas em 
votação tentaram convencer 
os demais parlamentares a 
incluí-las no LOA.

Saúde e 
Educação

A LOA aprovada pela Câ-
mara prevê que as áreas da 
saúde e educação, são as 
que mais vão receber inves-
timentos no ano que vem em 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto. Em cumprimento 
a Lei Federal, 25% de tudo o 
que é arrecadado por impos-
tos devem ser aplicados em 
Educação.

Em 2022 a área deveria, 
por lei, receber R$ 350 milhões 
(25% de R$ 1,4 bilhão em 
impostos). No entanto, segun-
do o Planejamento, serão R$ 
365 milhões (26% do total). 
Somado os repasses do Estado 
e União, a educação em Rio 
Preto terá R$ 475,2 milhões.

Na Saúde, o mínimo por lei 
é de 15% da mesma receita de 
impostos. Serão investidos R$ 
301 milhões (21,5% do previs-
to) já que o teto mínimo é de 
R$ 210 milhões. No entanto, 
com a soma de repasses o va-
lor atingirá R$ 512,8 milhões.

Na sequência, os maiores 
orçamentos são: Obras R$ 
192,1 milhões, Meio-Ambiente 
R$ 78,4 milhões, Assistência 
social R$ 32 milhões, Serviços 
Gerais R$ 30 milhões e Espor-
tes R$ 14,9 milhões.

Somente com impostos a 
Prefeitura estima arrecadar 
para o próximo ano total de R$ 
1,4 bilhão.

Base governista rejeita convocar secretário para 
explicar aporte milionário a empresas de ônibus

fácil optar pelo PL, tendo em 
vista propostas para entrar em 
outros partidos com o quais 
também sente afinidade.

“Eu vim do PP. E confesso, 
prezado Valdemar, a decisão 
não foi fácil. Até mesmo o 
Marcos Pereira [presidente do 
Republicanos], conversei muito 
com ele e com outros parlamen-
tares”, completou Bolsonaro.

“Pode ter certeza que ne-
nhum partido será esquecido 
por nós”, frisou.

Oficialmente, a pré-candi-
datura de Bolsonaro ainda não 
foi lançada. Ele fez questão de 
ressaltar que o evento desta 
terça era exclusivamente um ato 
de filiação.

“Não estamos aqui lançando 
ninguém a cargo nenhum. Um 
evento simples, mas de muita 
importância, a filiação, que é a 
passagem para que possamos 
pleitear algo lá na frente”, con-

cluiu o presidente.
Bolsonaro repetiu uma pro-

vocação que tem feito nos 
últimos meses ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). Sem se 
referir diretamente à corte e 
sem citar nomes de ministros, 
disse que “alguns” extrapolam 
“na região” da Praça dos Três 
Poderes.

“Nós temos um bem que 
está na nossa frente e não 
podemos desprezar, achar que 
ele não vai acabar nunca, um 
bem que nós devemos sempre 
zelar por ele, que é a nossa 
liberdade. Alguns extrapolam 
aqui, na região da Praça dos 
Três Poderes, mas essa pes-
soa vai ser enquadrada, vai se 
enquadrando, vai vendo que a 
maioria somos nós. E nós aqui, 
que temos voto em especial, é 
que devemos conduzir o des-
tino da nossa nação”, disse 
Bolsonaro.
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Polícia prende líder de quadrilha do golpe 
do falso sequestro e apreende dinheiro 

Foi preso na manhã desta 
terça-feira (30), em Rio Preto, 
um homem de 37 anos sus-
peito de ser o líder de uma 
quadrilha que aplicava o ‘gol-
pe do falso sequestro’, além 
da prática de outras fraudes.

Segundo a Polícia Civil, 
as investigações iniciaram a 
partir de inquéritos abertos 
pela delegacia de Urupês. Os 
casos estavam relacionados 
ao crime de extorsão.

A Justiça concedeu aos 
policiais mandados de busca 
e apreensão e mandado de 

prisão temporária que foram 
cumpridos por policiais civis 
da sub-região da Delegacia 
Seccional e da Divisão Espe-
cializada em Investigações 
Criminais (DEIC) rio-pretense.

Após ser preso, o acusado 
foi levado para uma cela da 
DEIC. De acordo com a Civil, 
foram apreendidos celulares, 
notebook e uma grande quan-
tia de dinheiro, que ainda não 
foi contabilizada. A investi-
gação para a localização do 
restante da quadrilha ainda 
está em andamento.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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FLAGRANTE VISTORIA
Drogas, celulares e 

carregador apreendidos 
em alojamento do CPP

Funcionários do Centro de 
Progressão Penitenciária (CPP) 
apresentaram, na tarde da 
segunda-feira (29), na Central 
de Flagrantes de Rio Preto, 
celulares, carregador e porções 
de maconha e cocaína encon-
tradas escondidas em uma ala 
do presídio.

Para a Polícia Civil, os agen-
tes disseram que faziam a 
revista de rotina quando loca-
lizaram no alojamento D, da 
ala I, três celulares, um carre-

gador, 19 porções de cocaína 
e uma porção de maconha 
que estavam camuflados em 
calhas, latas de lixo e banheiro 
da unidade.

Os donos dos entorpe-
centes e dos objetos não 
foram identificados. O caso foi 
registrado como drogas sem 
autorização e entrada ilegal de 
aparelho móvel em estabeleci-
mento e, posteriormente, será 
encaminhado para investiga-
ção no 3º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna
MARQUES) 
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AGUINALDO WEDEKIN, natural de 
Buritama/SP, faleceu aos 73 anos de 
idade. Era divorciado e deixou seus fi lhos 
Otavio Henrique, Fernando Henrique e 
Carlos Henrique. Foi sepultado no dia 
29/11/2021 às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

LUCIMARA MACHADO DA SILVA,  na-
tural de São José do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 44 anos de idade. Era solteira e deixou 
seus fi lhos Emanuel e Felipe. Foi sepultada 
no dia 30/11/2021 às 14:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA, natural 

  FALECIMENTOS
de São Paulo/SP, faleceu aos 63 anos 
de idade. Era casado com Deise Marcia 
Marques e deixou seus fi lhos Mariana e 
Gabriel. Foi sepultado no dia 30/11/2021 
às 11:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

FATMA TEREZA LANDI FLORIANO, 
natural de Taiuba/SP, faleceu aos 63 anos 
de idade. Era casada com Carlos Roberto 
Floriano e deixou seus fi lhos Carina Ro-
berta, Carla Rejane e Carlos Roberto. Foi 
sepultada no dia 30/11/2021 às 09:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

VIOLÊNCIA
Discussão por causa de 

conta de luz termina com 
mãe agredida pela filha 

Nesta segunda-feira (29), 
uma mulher de 59 anos compa-
receu na Central de Flagrantes 
de Rio Preto para denunciar que 
às 20h foi agredida e ofendida 
pela filha, de 31 anos, durante 
uma discussão na casa em vi-
vem no Jardim Primavera.

Segundo o boletim de ocor-
rência, também moram no 
imóvel o genro e a neta de 4 
anos da vítima. À polícia, a 
denunciante afirmou que nos 
últimos dias sua filha não quis 
ajudar nos afazeres domésti-
cos, assim como se recusou a 
pagar a conta de energia que 
chegou a R$ 460 devido ao uso 
frequente de ar condicionado 

pelo casal.
Acreditando que o com-

portamento da suspeita era 
resultado de influência do 
namorado, a dona de casa 
procurou o homem para pedir 
que se retirasse de sua resi-
dência, sendo interrompida 
pela agressora.

Teve início uma discussão 
entre as mulheres que termi-
nou com a vítima sendo xin-
gada e agredida pela acusada.

O caso, registrado como 
lesão corporal e violência do-
méstica, será investigado pela 
Delegacia de Defesa da Mulher 
(DDM).

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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BAEP prende traficante que fazia 
delivery de drogas em Rio Preto

Um jovem de 25 anos foi 
preso por tráfico de drogas, 
na segunda-feira (29), quando 
policiais militares do Batalhão 
de Ações Especiais (BAEP) o 
abordaram às 16h30, no Dom 
Lafaiete Libanio, na Região 
Norte de Rio Preto.

Segundo a Polícia Militar, 
uma guarnição foi informada 
por um desconhecido que 
uma revenda de gás do bair-
ro estava sendo furtada. Ao 
chegarem no local os pms 
encontraram um homem, de 
40 anos, mexendo na porta do 
imóvel, o qual alegou ser de 
sua propriedade, e o acusado, 
que estava sentado em sua 
moto junto com uma bolsa de 
entrega de comida.

Em revista pessoal, os 

militares nada encontraram 
de ilícito com o comerciante, 
mas ao abrirem a bolsa do 
rapaz acharam 27 porções de 
maconha.

Para se defender, o dono 

zaram dentro do imóvel mais 
três porções de maconha, o 
que fez com que o proprietário 
confessasse ter comprado as 
drogas do motociclista por R$ 
100.

O jovem confessou que 
usava um aplicativo para fazer 
as entregas e que em sua resi-
dência havia mais entorpecen-
tes. No novo endereço os pms 
encontraram mais 10 porções 
de maconha, uma balança e 
uma faca.

Levado até a Central de 
Flagrantes o indiciado teve sua 
prisão por tráfico confirmada e 
foi transferido para a carcera-
gem da Divisão Especializada 
em Investigações Criminais 
(DEIC). As investigações do 
caso ficaram a cargo do 4º 
Distrito Policial. (Colaborou – 
Bruna MARQUES) 
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disse que estava fechando 
seu estabelecimento quando 
o jovem chegou para comprar 
algo, mas que não o conhecia.

Com a ajuda de cães fa-
rejadores os policiais locali-

BAEP prende traficante que fazia delivery de drogasBAEP prende traficante que fazia delivery de drogas
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MORTE SUSPEITA Mulher faz trabalho 
espiritual, passa mal e 

morre em casa 

Uma mulher de 45 anos 
foi encontrada morta, às 3h30 
desta terça-feira (30), pelo seu 
companheiro, de 29 anos, que 
momentos antes havia ajudado 
a vítima a se deitar na cama 
da casa onde viviam juntos no 
bairro Bela Vista, em Rio Preto.

A ocorrência foi atendida 
por uma equipe da Polícia Mi-
litar que no local foi informada 
de que no final da tarde da 
segunda-feira (29) a vítima foi 
até a residência de uma vizinha 
para fazer trabalhos espirituais 
e assim que retornou para a 
residência precisou da ajuda 
de seu companheiro e uma 
vizinha para deitar, pois estava 
passando mal.

Mais tarde o homem saiu do 

imóvel para buscar um botijão 
de gás e ao retornar e deitar 
ao lado de sua companheira 
percebeu que ela já não possuía 
sinais vitais.

O declarante ainda informou 
não saber se durante os traba-
lhos espirituais a sua mulher 
ingeriu alguma substância que 
poderia matá-la.

Em seguida, uma equipe do 
SAMU foi acionada para cons-
tatar o óbito da vítima às 4h07.

Após a apuração dos fatos 
e a retirada do corpo da dona 
de casa, os policiais militares 
se dirigiram para a Central de 
Flagrantes para registrar o caso 
que foi entregue ao 4º Distrito 
Policial com a natureza de mor-
te suspeita.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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DESENTENDIMENTO

Briga de família na Vila Toninho
 acaba com pai e filho feridos 

Policiais militares de Rio 
Preto foram chamados, na 
noite da última segunda-feira 
(29), para atender uma ocor-
rência de briga entre familiares, 
na Vila Toninho, no qual um 
homem de 62 anos agrediu 
seu filho, de 39 anos, para 
evitar que este batesse no avô, 
de 88 anos.

À PM, foi dito que alterado 
pelo efeito de drogas o homem 
mais jovem partiu em direção 
ao avô. Para evitar a violência, 
o pai do acusado entrou na sua 

frente e lhe desferiu um soco.
O dependente químico re-

vidou com uma cabeçada, 
machucando o nariz do pai. 
Para os policiais, o declarante 
acrescentou que seu filho ain-
da ameaçou o avô de morte e 
que essa ameaça já havia ocor-
rido em eventos anteriores.

Na Central de Flagrantes, a 
ocorrência foi registrada como 
lesão corporal e ameaça, sen-
do encaminhada para investi-
gação no 7º Distrito Policial.

Colaborou – Bruna 
MARQUES 
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Quando se fala em câncer, imediatamente começamos a 
pensar em algumas coisas - diagnóstico precoce, luta pela 
vida e busca incansável por novas terapias. 

A ciência continuamente tenta encontrar pistas para melhor 
caracterizar esta terrível doença e um aspecto extremamente 
interessante e que merece atenção de todos nós é a correla-
ção entre o comportamento dos nossos batimentos cardíacos 
e o câncer.

Primeiramente, precisamos lembrar que o câncer, em linhas 
gerais, representa um processo inflamatório intenso associado 
ao descontrole da multiplicação das células. Para ficar mais 
fácil de entender, o câncer se instala em um determinado 
órgão de tal forma que as células deste órgão, anteriormente 
saudáveis, começam a se multiplicar de acordo com um ritmo 
“estranho “ e agressivo. Dali em diante, o controle da doença 
tende a ficar cada vez mais difícil.

Essa mudança no comportamento das células de um certo 
órgão acarreta repercussões em outras partes do corpo e tam-
bém em parâmetros vitais para nossa saúde, como a pressão 
arterial e os batimentos cardíacos. Possivelmente muitas mu-
danças metabólicas podem ser desencadeadas por um câncer, 
promovendo sobrecarga e estresse ao trabalho do coração.

Todos nós, ao longo de um dia comum, apresentamos 
uma certa variabilidade de batimentos cardíacos. Algumas 
condições interferem nesta variabilidade, como o frio, o 
calor, a sensação de dor, a sensação de fome, o estado de 
ansiedade, a irritabilidade e os níveis de poluição atmosférica. 
Dessa forma, é considerado normal que uma pessoa conviva 
com elevações e quedas dos batimentos cardíacos ao longo 
do mesmo dia.

Todos nós, ao longo de um dia comum, apresentamos 
uma certa variabilidade de batimentos cardíacos. Algumas 
condições interferem nesta variabilidade, como o frio, o 
calor, a sensação de dor, a sensação de fome, o estado de 
ansiedade, a irritabilidade e os níveis de poluição atmosférica. 
Dessa forma, é considerado normal que uma pessoa conviva 
com elevações e quedas dos batimentos cardíacos ao longo 
do mesmo dia.

Alguns tipos de câncer, como câncer de pulmão, câncer 
de intestino e câncer de pâncreas podem, ao longo de seu 
curso natural, provocar mudanças mais repentinas e mais 
acentuadas nos batimentos cardíacos e este cenário passa 
a ser altamente indicativo da evolução e prognóstico destas 
doenças.

Em geral, quando acompanhamos uma pessoa que está 
lutando contra um câncer, a tendência é focar na aparência 
física, no emagrecimento, na perda de massa muscular e em 
alguns sinais ou sintomas muito comuns como falta de ar, febre 
e perda de apetite. No entanto, cada vez mais tem sido estu-
dada esta relação entre os batimentos cardíacos e o câncer. 
Muitos estudos têm demonstrado que, quando os batimentos 
cardíacos atingem níveis muito elevados e permanecem nesta 
condição por tempo indeterminado, o prognóstico do câncer 
tende a não ser favorável.

Quando a frequência cardíaca se estabelece em níveis 
elevados por tempo prolongado, ocorrem alterações no funcio-
namento de outros órgãos - acúmulo de líquidos nos pulmões 
(“água” nos pulmões), declínio mental (comprometimento da 
memória e do raciocínio) e redução progressiva da diurese. 
Vejam que esta mudança nos batimentos cardíacos, causada 
pela atividade inflamatória de alguns tipos mais agressivos de 
câncer, pode abreviar significativamente o tempo de sobrevida.

Os três tipos de câncer citados - pulmão, intestino e pâncre-
as -, quando não diagnosticados de forma precoce, costumam 
exigir tempo prolongado de quimioterapia. Não bastasse isto, 
esses tumores comprometem o equilíbrio alimentar, não so-
mente por afetar nossa flora intestinal, mas também por liberar 
toxinas que causam muita perda de apetite. A quimioterapia 
consiste em um tratamento eficaz mas também tóxico, poden-
do contribuir para a cardiotoxicidade, ou seja, efeitos tóxicos 
dos medicamentos quimioterápicos no músculo do coração.

O impacto do câncer em nossa flora intestinal e qualidade 
alimentar, juntamente com os efeitos tóxicos da quimioterapia, 
acaba causando anemia também, a qual é mais um mecanis-
mo que favorece a elevação dos batimentos cardíacos. Esta 
anemia pode ocorrer pelo fato do câncer provocar hemorragias, 
por mudar a absorção intestinal dos nutrientes e por causar 
perda de apetite com redução do aporte de ferro para nosso 
organismo.

A radioterapia pode ser um outro tipo de tratamento para o 
câncer, como no caso de um câncer de pulmão mais agressivo. 
Este tipo de radiação pode causar pequenas queimaduras 
nos tecidos e, no caso da radioterapia para câncer de pul-
mão, o coração acaba sendo comprometido também. Estes 
efeitos da radiação inflamam o músculo cardíaco (miocárdio), 
causando uma miocardite, a qual pode cursar com falência 
aguda ou crônica do coração. Este tipo de miocardite pode 
manter os batimentos cardíacos elevados também por tempo 
indeterminado.

Para finalizar esta discussão sobre o impacto do câncer no 
comportamento dos batimentos cardíacos, vale acrescentar 
que é muito natural que quadros depressivos estejam presen-
tes desde o diagnóstico do câncer e durante todo o tratamento. 
Quem enfrentou ou está enfrentando uma depressão sabe que 
constantemente ocorre elevação dos batimentos cardíacos 
e sintomas associados como falta de ar e perda de apetite.

Sempre que alguém é diagnosticado com câncer, a vida 
desta pessoa muda completamente. São muitas sensações 
reunidas em um único corpo - medo, apreensão, dor, can-
saço e coração acelerado. Esse último deve ser muito bem 
acompanhado, pois tem importância durante o tratamento, 
especialmente para melhor compreensão do prognóstico. Lutar 
contra o câncer também é vigiar os batimentos cardíacos ao 
longo de todo o processo.

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

entre batimentos cardíacos 
e o câncer? Entenda
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Neste dia 1º de dezembro 
é celebrado o Dia Mundial de 
Combate à Aids. Em 2021, Rio 
Preto tem contabilizado atual-
mente o seu menor índice de 
casos positivos da doença, com 
60 pessoas diagnosticadas com 
Aids neste ano (até 24/11), 
uma média de um caso a cada 
cerca de cinco dias, segundo os 
dados da Secretaria de Saúde.

Desde que a Saúde come-
çou a contabilizar os casos em 
2007, esse é o menor índice 
registrado. Mesmo que a média 
mensal de casos de Aids dobre 
neste mês de dezembro, ainda 
vai ser inferior ao ano de 2020, 
quando foram contabilizados 
79 casos, o menor índice até 
então.

Segundo a gerente dos 
serviços ambulatoriais espe-
cializados do município, Camila 
Ishizava, a queda dos casos 
está diretamente relacionada 
a diminuição de procura pelos 
testes que identificam a doen-
ça. “Mesmo com as restrições 
da pandemia, o município conti-
nuou oferecendo testes de Aids, 
mas a demanda espontânea 
teve uma diminuição, já que 
algumas unidades de saúde 
ficaram exclusivamente aten-
dendo os casos respiratórios, 
além das pessoas evitarem se 
expor”, comentou.

Dos 60 casos confirma-
dos em 2021, 44 foram em 
homens e 16 em mulheres. A 
população masculina também 
é maioria nos óbitos por Aids. 
Foram 36 fatalidades neste 
ano, sendo 25 em homens e 11 
em mulheres. A faixa etária em 

Com diminuição de testes, 
Rio Preto registra menor 
número de casos de Aids

que mais casos são registrados 
é dos 30 a 39 anos.

“Em uma relação sexual 
entre um homem e uma mu-
lher, o homem corre mais risco 
de contrair a doença pelo fato 
de o pênis estar mais exposto 
a possíveis fissuras ou feridas 
com sangramento. No caso de 
sexo anal, o risco é ainda maior, 
já que o vírus pode entrar com 
mais facilidade nessas fissuras. 
Além disso, os homens costu-
mam se expor mais do que as 
mulheres nas relações sexuais 
ao não utilizar preservativos”, 
explicou Camila.

Nos casos positivos de HIV 
confirmados neste ano, Rio 
Preto apresentou aumento che-
gando a 148 até o dia 24/11. 
No ano passado interior haviam 
sido 145 casos. O HIV é o vírus 

Vinicius LIMA       
redacao@dhoje.com.br
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que provoca a Aids, no entanto, 
algumas pessoas podem ter 
o vírus sem desenvolverem a 
doença.

“Temos uma equipe mul-
tiprofissional preparada para 
lidar com o paciente quando 
ele é diagnosticado com a HIV, 
incluindo psicólogos e psiquia-
tras.  Orientamos eles sobre o 
tratamento, que podem diminuir 
a carga viral até que ela fique 
indetectável, não causado ma-
lefícios”, comentou Camila.

Fique Sabendo
Rio Preto vai realizar entre os 

dias 01/12 e 07/12 a 14ª edição 
da Campanha Fique Sabendo. 
objetivo é ampliar o número 
de pessoas com conhecimento 
do seu status sorológico e em 
caso de diagnóstico positivo, 

iniciar o tratamento, que é parte 
essencial do enfrentamento da 
epidemia de Aids e sífilis no  
Estado de São Paulo.

A campanha será realizada 
em todas as unidades básicas 
de saúde, com intensificação 
das testagens de HIV e sífilis. 
Também haverá ações em em-
presas, Instituições de ensino, 
comunidades terapêuticas e em 
espaços públicos.

Ainda durante a semana, o 
Centro de Atendimento Espe-
cializado na Saúde da Mulher 
(Caesm) realizará a testagem 
sorológica durante a rotina de 
consultas. No Complexo de Do-
enças Crônicas Transmissíveis, 
a população poderá realizar o 
teste rápido ou o convencional 
para HIV, sífilis e hepatites B e 
C, das 7h às 16h.

ANIMAIS
Dibea promove Campanha de Adoção Natalina

A Diretoria do Bem Estar 
Animal (Dibea) inicia nesta 
quarta-feira (1) a Campanha 
Dezembro Verde, que tem por 
objetivo incentivar a tutela de 
animais e a posse responsável. 
Este ano, a Dibea promoverá a 
Campanha com tema Natalino, 
já que a data está próxima. 
São aproximadamente 20 ani-
mais disponíveis para adoção 
atualmente.

Por isso, a equipe da Dire-
toria junto aos funcionários do 
Hospital Veterinário da Unirp 

montou cenários de Natal, 
onde tiraram fotos dos cães 
e gatos aptos para adoção. 
Os registros serão divulgados 
durante todo o mês nas redes 
sociais da Prefeitura de Rio 
Preto.

“Quisemos fazer algo dife-
rente para chamar a atenção 
das pessoas. Esses animais 
já sofreram com histórico de 
maus-tratos e abandono e me-
recem um novo lar”, afirmou 
Kelsen Arioli, diretor da Dibea.

Todos os animais aptos 
para adoção são saudáveis e 
já estão vacinados, castrados 

e microchipados. Há cães e 
gatos, fêmeas e machos, de 
diferentes portes e raças. Os 
interessados na adoção po-
dem entrar em contato com 
a Dibea pelo telefone 3231-
6494, agendar um horário 
para conhecer os animais e 
adotar o que atende o perfil 
da família.

Ainda durante a Campa-
nha, a Dibea promoverá duas 
Feiras de Adoção de cães e 
gatos, no Pet Park. As ações 
estão agendadas para os dias 
4 e 18 de dezembro, das 9h às 
15h. Interessados devem com-

parecer, portando documentos 
pessoais e comprovante de 
residência. “Será muito grati-
ficante saber que os animais 
vão ganhar um novo lar ainda 
este ano”, afirmou Kelsen.

Com a retomada das Feiras 
de Adoção este ano e as Cam-
panhas realizadas pelas redes 
sociais, a Dibea conseguiu 
encaminhar para lares 170 
animais, entre cães e gatos. 
“Queremos encerrar o ano com 
chave de ouro e conscientizar 
cada vez mais sobre posse 
responsável e cuidados com 
os animais”, finalizou.

Da REDAÇÃO

IMUNIZAÇÃO JANSSEN

Mirassol convoca vacinados com 
a Janssen para dose de reforço

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
está convocando os moradores 
vacinados contra a Covid-19 
com a Janssen para receberem 
a dose adicional. O intervalo 
entre as doses é de 61 dias, 
ou seja, todos que receberam 
a Janssen até o dia 30 de 
setembro já podem receber a 
segunda dose de reforço.

“Na quarta-feira (01/12) 
podem receber a dose adicio-

nal quem foi vacinado com a 
Janssen até 1º de outubro e 
assim sucessivamente”, expli-
cou o diretor do DMS, Frank 
Hulder de Oliveira.

O atendimento acontece 
no Centro de Saúde, também 
conhecido como Postão, e 
na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Cohab II, das 8 às 16 
horas. “Pedimos para as pes-
soas levarem o cartão de vaci-
na, documento com foto e CPF. 
Vale lembrar que a vacinação 
é exclusiva para moradores de 
Mirassol”, disse o diretor.

Da REDAÇÃO

Olímpia orienta sobre 
aplicação de 2ª dose

Os moradores de Olímpia 
que foram imunizados com a 
Janssen, considerada a vacina 
de dose única, devem estar 
atentos à nova recomendação 
sobre a aplicação de uma se-
gunda dose.

Segundo orientações do Mi-
nistério da Saúde e do Governo 
do Estado, a segunda dose, 
que será um reforço da dose 
única, poderá ser tomada com 
intervalo de 61 dias da primeira 
aplicação, preferencialmente, 
com imunizante Pfizer.

Assim, quem já concluiu o 
prazo, pode procurar a Avenida 

dos Olimpienses, a partir desta 
quarta-feira, 1º de dezembro, 
das 8h às 16h, levando o cartão 
de vacinação para conferência.

Apesar da alta eficácia da 
vacina da Janssen, a medida 
tem sido adotada como estra-
tégia para ampliar a proteção 
dos moradores e de forma 
preventiva para combater a dis-
seminação de novas variantes.

Em Olímpia, cerca de 1.400 
moradores estão aptos a rece-
ber a segunda dose. Além deste 
público, o município continua 
com a vacinação de 1ª e 2ª 
doses, além da dose de reforço 
para quem já completou 5 me-
ses da segunda dose.

Da REDAÇÃO
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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 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

GABRIEL DE AVILA FARIAS e NAINARA DIAS PIETRO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, programador, solteiro, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de janeiro de 
2000, fi lho de MARCELO FARIAS e de EDNÉIA APARECIDA 
DE AVILA. Ela, de nacionalidade brasileira, atendente, soltei-
ra, nascida em Fernandópolis, SP, no dia 07 de dezembro de 
1998, fi lha de VALDENÍ ROSÁRIO MASTRO PIETRO e de 
NARA LÚCIA DOS SANTOS DIAS PIETRO. 

IVAN JULIO DA SILVA e JANAINA LETÍCIA MIALICHI 
MARTIN. Ele, de nacionalidade brasileira, azulejista, solteiro, 
nascido em Ibirá, SP, no dia 20 de junho de 1975, fi lho de 
JOSÉ JULIO DA SILVA e de BENEDITA GONÇALVES DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, faturista, solteira, 
nascida em Paraíso, SP, no dia 14 de abril de 1984, fi lha de 
ALÉSIO MARTIN e de MARLENE TEREZINHA MIALICHI 
MARTIN. 

MATHEUS BARBOSA DOS SANTOS e ANDRESSA FI-
GUEIREDO FRANCISCO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
balconista, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 29 de 
setembro de 2001, fi lho de FRANCISCO DA SILVA SANTOS 
e de LUZANIRA BARBOSA DA SILVA SANTOS. Ela, de 
nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 06 de fevereiro de 2004, fi lha 
de LUIZ ROBERTO FRANCISCO e de RUTE FIGUEIREDO 
FRANCISCO. 
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. VICENTE VASCONCELOS SILVA FILHO e ANA 
HELEN CRISTINA MACEDO, sendo ELE fi lho de VICENTE 
FRANCISCO SILVA e de CREUSA VASCONCELOS SILVA e 
ELA fi lha de SIRLENE APARECIDA DO PRADO MACEDO;
2. ANDERSON VINICIUS CARVALHO COSTA e MAÍ-
RA CALIXTO SILVA LAGE, sendo ELE fi lho de ANTONIO DE 
OLIVEIRA COSTA e de VALDIRENE SOARES DE CARVALHO 
e ELA fi lha de SÉRGIO ANTÔNIO DOMINGUES LAGE e de 
KAMILA CALIXTO SILVA;
3. LUCIANO JOSÉ MALAVASI e GABRIELA DE FREI-
TAS COSTA, sendo ELE fi lho de ELCIO JOSÉ MALAVASI e de 
MARIA HELENA FRANCESCHETTI MALAVASI e sendo ELA 
residente e domiciliada no 2º Subdistrito desta cidade fi lha de 
REGINALDO MIGUEL COSTA e de TÂNIA VALÉRIA DE FREI-
TAS COSTA;
4. LUIZ PAULO PEREIRA DE JESUS e ANAMARIA 
SIQUEIRA FELIPPE FILHA, sendo ELE fi lho de GERALDO 
PEREIRA DE JESUS e de SERAFINA LUIZ DE JESUS e sendo 
ELA residente e domiciliada no 2º Subdistrito desta cidade fi lha 
de ANTONIO FELIPPE e de ANAMARIA SIQUEIRA FELIPPE; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 30/11/2021.

A-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
1° de dezembro de 2021 COTIDIANO

EM JANEIRO

Ex-jogador Romário participará 
de competição de futevôlei 

O ex-jogador Ro-
mário, tetracam-
peão do mundo 
com a seleção 

brasileira em 1994, virá 
para São José do Rio Preto 
no mês de janeiro. O ex-a-
tacante, que atualmente é 
senador, vai participar da 
Copa Rio Preto de futevôlei, 
que acontecerá no Centro 
Regional de Eventos com 
uma estrutura 100% indoor.

Junto com o Romário, 
também foi confirmada a 
presença de Anderson Águia, 
atleta profissional de fute-
vôlei que é hexacampeão 
brasileiro e tetracampeão 
mundial na categoria.

A competição será re-
alizada entre os dias 14 e 
16 de janeiro e está com 
as inscrições abertas. São 

3 categorias disponíveis 
que vão reunir 96 duplas: 
feminino livre, masculino 
intermediário e masculino 
open. No feminino livre e no 
masculino intermediário há 
uma premiação de R$ 500 
para 3º colocado, R$ 1.500 
para o 2º e R$ 3.000 para o 
1º. Já no masculino open a 
premiação é de R$ 10.000 
para o campeão, R$ 3.000 
para o vice e R$ 1.500 para 
o 3º.

As inscrições podem ser 
feitas em: https://docs.goo-
gle.com/forms/d/e/1FAIpQL-
SeYgC3rSCm1IWeFNM717_
pbbEfdj5tDzgaCBz0qvQ-Xt-
t6A6w/viewform.  A taxa de 
inscrição do 1º lote é R$ 
300 (até 20/12) e R$ 350 
no segundo lote. As duplas 
só poderão participar de uma 
categoria e a inscrição só 
será validada após passarem 
por uma triagem.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br
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Ex-jogador 
Romário 
participará de 
competição de 
futevôlei 

ARTES MARCIAIS Lutador de Rio Preto conquista 
Brasileiro e Mundial no Jiu-jitsu

O atleta faixa-preta 
Leonardo Gonçal-
ves, da academia 

Gracie Barra de São José do 
Rio Preto, conquistou mais 
dois títulos importantes na 
última semana no jiu-jitsu.

Na quinta-feira (25) ele 
disputou o Mundial de Jiu-Jit-
su da CBJJE (Confederação 
Brasileira de Jiu-Jitsu Espor-
tivo) no Ginásio do Ibirapuera 
em São Paulo na categoria 
com quimono  ficou com a 
medalha de ouro entre os 
competidores super-pesa-
dos. Já no fim de semana, 

Leonardo viajou para Brasília 
onde disputou o Campeona-
to Brasileiro interno do Gracie 
Barra, considerada a maior 
escola de jiu-jitsu do mundo 
e que reuniu apenas atletas 
que fazem parte da equipe.

“Esse foi o meu melhor 
ano no jiu-jitsu, tendo com-
pletado um grande slam 
ao conquistar o paulista, 
brasileiro, sul-americano e 
mundial, sendo ainda o meu 
terceiro ano como faixa-
-preta. A expectativa para o 
ano que vem é realizar lutas 
internacionais também fora 
do Brasil”, afirmou Leonardo.

Vinicius LIMA 

Lutador de 
Rio Preto 
conquista 
Brasileiro e 
Mundial no jiu-jitsu
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ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
“QUINTA DO GOLFE” 

 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
O Diretor Presidente da Associação dos Proprietários do Loteamento Residencial “Quinta do Golfe”, 
CONVOCA nos termos da Legislação Vigente e de conformidade com o Estatuto Social, disposto no artigo 
21, item “c” e artigo 36, uma ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 14 de 
Dezembro de 2021, terça–feira às 19:00 horas (dezenove horas), em primeira convocação, com a 
finalidade de deliberar sobre as matérias da seguinte ORDEM DO DIA: 
 

1- APROVAÇÃO DAS CONTAS RELATIVAS AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020 A 
NOVEMBRO DE 2021; 

2- READEQUAÇÃO DA TAXA DE MANUTENÇÃO DO QUIOSQUE 01, QUIOSQUE 02 E 
SALÃO DE FESTA; 

3- PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2022; 
4- REFERENDAR O REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS ESPORTIVAS DO 

CLUBE SOCIAL DELIBERADA EM REUNIÃO DE DIRETORIA; 
5- APROVAÇÃO PARA ARRECADAÇÃO EXTRA POR PROPOSTA DA ASSOCIAÇÃO DOS 

LOTEAMENTOS DA REGIÃO DA ESTÂNCIA BONANZA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM 
PÓRTICO; 

6- APROVAÇÃO DE ARRECADAÇÃO EXTRA PARA SOLICITAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS 
LOTEAMENTOS DA REGIÃO DA ESTÂNCIA BONANZA PARA INSTALAÇÃO DE 
CÂMERAS DE SEGURANÇA NO VIÁRIO EXTERNO; 

7- APROVAÇÃO DE ARRECADAÇÃO EXTRA PARA SOLICITAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS 
LOTEAMENTOS DA REGIÃO DA ESTÂNCIA BONANZA PARA OBRAS DE 
DESASSOREAMENTO DA REPRESA; 

8- ASSUNTOS GERAIS. 
 

 
Não havendo quorum para a realização da Assembleia em primeira convocação, instalar-se-á em segunda, 
de conformidade com as disposições legais, às 19:30 horas do mesmo dia e no mesmo local. 
 
Os proprietários poderão fazer-se representar por procuração com poderes específicos e firma reconhecida 
(Parágrafo 1º e 2º do Artigo 46, artigo 48 e artigo 49 do Estatuto Social). 
 
Não poderão votar as unidades que estiverem em débito com as obrigações associativas (Artigo 47 do 
Estatuto Social). 
 

São José do Rio Preto SP, 25 de outubro de 2021. 
 
 

GILMAR OMEKITA 
Diretor Presidente 

 

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

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS

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

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

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

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

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
 
 

 
Pelo presente, ficam convocados os Associados deste Sindicato, quites e 
em pleno gozo de seus Direitos Sindicais, para participarem da 
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 10/12/21, às 16:00 
horas em primeira convocação, na séde social, situada à Rua Itália, nº 
475, bairro Vila Sinibaldi, em São José do Rio Preto, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 
 
a) Leitura, discussão e aprovação da Proposta Orçamentária para o 

exercício de 2022, já com o respectivo parecer do Conselho Fiscal. 
 

 
Não havendo no dia e hora acima indicados, número legal de associados 
para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia 
será realizada uma hora após, ou seja, às 17:00 horas, no mesmo local, 
em segunda convocação com qualquer número de associados presentes.   
 
                             São José do Rio Preto, 01 de dezembro de 2021 
 
 
 
Maria Cecilia Fim Lima Cervantes                Rogério da Rosa Brandolezi              
                Presidente                                                    Secretário 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
 
 

 
Pelo presente, ficam convocados todos os membros da Categoria para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 
10/12/21, às 18:00 horas em primeira convocação, na séde social, 
situada à Rua Itália, nº 475, bairro Vila Sinibaldi, em São José do Rio 
Preto, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
 
a) Cobrança da Contribuição Sindical 2022 
b) Manutenção da Mensalidade Associativa 

 
 
Não havendo no dia e hora acima indicados, número legal de presentes 
para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia 
será realizada uma hora após, ou seja, às 19:00 horas, no mesmo local, 
em segunda convocação com qualquer número de presentes.   
 
                             São José do Rio Preto, 01 de dezembro de 2021 
 
 
 
Maria Cecilia Fim Lima Cervantes                Rogério da Rosa Brandolezi              
                Presidente                                                    Secretário 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
 
 

 
Pelo presente, ficam convocados todos os membros da Categoria para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 
10/12/21, às 18:00 horas em primeira convocação, na séde social, 
situada à Rua Itália, nº 475, bairro Vila Sinibaldi, em São José do Rio 
Preto, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
 
a) Cobrança da Contribuição Sindical 2022 
b) Manutenção da Mensalidade Associativa 

 
 
Não havendo no dia e hora acima indicados, número legal de presentes 
para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia 
será realizada uma hora após, ou seja, às 19:00 horas, no mesmo local, 
em segunda convocação com qualquer número de presentes.   
 
                             São José do Rio Preto, 01 de dezembro de 2021 
 
 
 
Maria Cecilia Fim Lima Cervantes                Rogério da Rosa Brandolezi              
                Presidente                                                    Secretário 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 

EDITAL DE LEILÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 
 

O CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos termos do Art. 
15º, parágrafos 1º e 2º e artigo 112, parágrafo único do Estatuto Social, comunica a 
quem possa interessar, que em 13/12/2021, segunda-feira, às 17:00 horas, na sede 
social da cidade na Rua Siqueira Campos, nº 2943, Centro, estará promovendo leilão 
dos títulos patrimoniais, série A, a seguir especificados: 

 
Títulos objeto do art. 15º, parágrafos 1º e 2º, e art. 112, parágrafo único: 
 

0067 0093 0099 0135 0296 0307 0317 0447 0652 0757 

0823 0840 0847 0989 1103 1158 1310 1395 1417 2212 

2213 2255 2258 2406 2454 2455 2509 2565 2576 2621 

 
Os interessados na compra deverão apresentar proposta, por escrito, em 

envelope lacrado, endereçado ao Clube Monte Líbano, com o nome do remetente, até o 
dia 13/12/2021, às 17:00 horas, na secretaria do clube na Rua Siqueira Campos, 
nº 2943, centro, ou através do e-mail: secretaria@montelibanoriopreto.com.br, que 
serão abertas e classificadas em seguida. 

 
O valor mínimo para o lance será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), à vista, já incluso o valor da taxa estatutária de transferência. Será adotado 
critério de sorteio para desempate, ficando a cargo do comprador o pagamento da taxa 
de custeio e outras contribuições devidas ao clube a partir de 01 de janeiro de 2.022, 
independente da aprovação da proposta de associado pela Diretoria, com vencimento 
no dia 10/01/2.022. 

 
Nos termos do disposto no artigo 21, parágrafo 5º do Estatuto Social, não 

serão aceitas propostas de pessoas que tenham passivo com a associação. 
 
O clube reserva-se o direito de não aceitar propostas que não consultem os 

seus interesses. 
 

  São José do Rio Preto, 08 de novembro de 2021. 

 
 

José Nadim Cury      Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
     Presidente                        Diretor Secretário 
 
 
Paulo Cesar Caetano Castro    Manoel Francisco da Silveira 
 Diretor de Assuntos Jurídicos               Diretor Financeiro 

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial 
n° 39/2021. Objeto: Registro de preços para serviços de 
borracharia para a frota de veículos pertencentes à prefei-
tura municipal de Tanabi, Estado de São Paulo, pelo prazo 
de 12 (doze) meses, de acordo com as especifi cações e 
quantitativos estimados nos anexos do presente edital, 
fi cando designada para o dia 15 de dezembro de 2021, as 
09h15min, à sessão de entrega, credenciamento e abertura 
dos envelopes proposta. O edital completo poderá ser obtido 
na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha 
Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 
ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. João Paulo da 
Silveira. Pregoeiro. Norair Cassiano da Silveira. Prefeito do 
Município.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 74/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 107/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de ofi cina de artesanato e culinária 
do PAIF.
Data da realização da Sessão Pública: 16/12/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 30 de novembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial



SOCIAL Jornal

RÉVEILLON CHIC I 
Vejam só a sofisticação do cardápio do réveillon Ammici que ocupará 
todos os espaços do Varanda do Golfe, desde o salão à varanda, 
recebendo 250 convidados e promete ser o mais chic dos que serão 
realizados na cidade: Aperitivos- seleção de queijos e salumerias, 
terrina de blue cheese cm pecans caramelizadas, esferas de ricota 
defumada com damascos, pirâmide de berinjela agridoce com 
cebolas crocantes palmitos braseados com pesto de salsa, tartin 
caprese, tartin de cogumelos com cream cheese e cebola roxa 
escabeche, couscous mini-legumes com molho citronete, brandade 
de bacalhau, pães, focaccias, grissins e tostatas.

TURNÊ 
A dupla rio-pretense Zé Neto e Christiano, um dos maiores 
fenômenos da música sertaneja, preparam-se para cantar em 
Londres, dia 6 de fevereiro no Teatro Roxy. Mas antes se apresentam 
no Brussel Kart Expo, na capital belga, dia 5 e dia 3 no Coliseu dos 
Recreios, em Lisboa. Aos poucos, vamos indo!

Aniversariante de quarta-feira, o coronel Gilmar Torres 
Perez - na foto, ao lado da mulher, a glamourosa Carla.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
1° de dezembro de 2021

RÉVEILLON CHIC II 

Ceia-salada de lentilha com cebola caramelizada e castanhas, 
salmão assado com seus molhos gorgonzola e mostarda, pernil suíno 
fatiado servido em seu próprio jus com abacaxis braseados, torteloni 
de mussarela de búfala ao molho pomodoro, farofa crocante de 
castanhas e frutas secas, arroz branco com amêndoas laminadas, 
risoto de limão siciliano e alho poro. Sobremesas: suspiros chantilly e 
frutas da estação, creme de coco com lascas de coco caramelizado, 
palha italiana de chocolate, max taça de creme de limão com 
merengue gratinado.

RÉVEILLONS PARA JOVENS I 
Dois réveillons vão disputar a preferência dos jovens este ano 
na cidade. O do Villa Conte, que promete bombar bonito sob 
a batuta de Fred Tonelli & Cia, da Alianza Eventos. Desenhado 
para 2 mil pessoas, sem ceia, mas com open-bar: lançamento 
de uma cerveja, além de gin, caipiroska, água e refrigerantes. 
Como atrações, já estão fechados, uma banda de axé, uma dupla 
sertaneja e dois Djs. O primeiro lote custa R$ 280,00.  

    Comemora-se na próxima 
quarta-feira, 8 de dezembro, o 
Dia do Colunista Social.

      Sônia Celeste Menezes 
já está disparando os save 
the date para a festa em 
comemoração aos seus 70 
anos, marcada para 20 de 
janeiro de 2022.

      O médico Paulo Garcia 
assina o bacalhau que será 
servido amanhã no clubinho 
Quinta do Redondo, do 
Rancho do Cupim.

     A presidente do Consórcio 
Doce Delícia, Nadalete 
Amorim Dias, comanda o 
jantar de confraternização de 
final de ano, na noite de hoje 
no Don León.

     Os restaurantes Bocacci 
e Salsa Rooftop, vão ganhar 
um vizinho. O local onde 
funcionava o “Seu Faria”, 
terá a segunda unidade do 
restaurante Daí Cucina & Bar, 
cuja matriz é na Andaló. Vai 
servir pizzas napolitanas e 
drinks.

     O médico Ivanzinho 
Rollemberg e a mulher, a 
advogada Marly Félix, viajam 
com o filho Ivan IV para 
diazinhos no Rio de Janeiro, 
dia 11 de dezembro. 

     O Buffet de Fabinho Faria 
é quem comandará o réveillon 
de Leonardo Remondy, o mais 
caro da Enseada Azul.
 
      Pedrinho e Maria Tereza 
Salles recebem familiares do 
Brasil e do exterior para as 
festas de Natal e réveillon em 
sua casa nas Terras da Barra, 
em Mendonça.

      Elba Ramalho e Fagner 
vão lançar um trabalho em 
homenagem a Luiz Gonzaga 
em meados de dezembro.

     Suelio Ribeiro e a mulher, 
Cláudia Ribeiro, donos da 
La’Brizza, estão retornando de 
Porto de Galinhas onde foram 
curtir o feriado prolongado.
 
     Exibindo uma new face 
assinada por seu sobrinho,o 
cirurgião plástico Ivanzinho 
Rollemberg, Kátia Rollemberg 
tem sido muito elogiada.

     Aymar Matarazzo Ribeiro 
recupera-se de um acidente 
na fazenda. Uma vaca deu-lhe 
uma chifrada pelas costas.
Dizem que essa vaca tem 
nome.

     Paulo Scaff vai gastar 19 
milhões de reais na ampliação 
do Senai domingo Marcolino 
Braile, obra que deve se 
iniciar em março e ficar pronta 
em setembro de 2023.

     Waldemar e Anira 
Finimundi Verdi estão 
embarcando para 15 dias 
entre Paris e Londres.

     O jovem Rafael Garcia 
Lopes aluno do Senai 
Domingo Marcolino Braile 
foi campeão brasileiro em 
Tornearia CNC e ganhou o 
direito de disputar o mudial 
em Workd Skill no ano que 
vem em Xangai.

      O rio-pretense Fabiano 
Ottoboni que há muitos anos 
reside em Londres e atua no 
Immigration Office, setor de 
fiscalização de passaportes 
na entrada de estrangeiros 
no Aeroporto de Heathrow, 
chega dia 20 de dezembro 
para o Natal com a família em 
Brasília e o curte o réveillon 
no Rio. 

RÉVEILLON CHIC III 
Bebidas- água mineral com e sem gás, refrigerante normal e zero, 
cerveja Stella Artois, Bar de Gin, Espumante, Energético Red Bull, 
Água de Coco, Suco de laranja. Rolha Livre. A animação será do 
DJ Betinho Britto e da Banda de Cris Duarte. O primeiro lote de 
convites custa R$ 600,00, crianças até 7 anos não pagam e de 
8 a 12, R$ 300.

FÊNIX I 
Depois de um período obscuro 
pelo fechamento de bares, 
restaurantes e boas empresas, a 
nossa principal avenida, a Alberto 
Andaló, parece que começa a 
enfrentar um período reluzente. 
Primeiro foi o Automóvel Clube, 
que ressurgiu das cinzas e cada 
vez mais recebe associados 
velhos e novos, entusiasmados 
com o retrofit realizado pela 
atual diretoria na sede social. 
Seu bar Aperitivo vem lotando 
nos almoços e nas noitadas dos 
finais de semana.

CASAMENTO I
Marcos Carvalho Rodrigues da Silva e Ligia Ciantelli Pereira Barreto, 
fizeram tudo na surdina. Casaram-se dia 20, no cartório, com 
recepção após na casa deles, num dos condomínios Damha. Os 
convidados foram chamados na véspera. Só os noivos sabiam, 
ninguém mais. O noivo é filho de José Roberto Rodrigues da Silva 
e de Lourdes Carvalho da Silva e ela, de Marcos Menezes Pereira 
Barretto e Adrianne Amorim Ciantelli Pereira Barretto.

PÓ ROYAL I 
Rodolfo Del’Arco contratou para 
a sua festa de 40 anos, dia 8 de 
dezembro,nos jardins e no bar 
Aperitivo do Automóvel Clube, 
o DJ Eistein com o saxofonista 
LP, além de duas bandas, uma 
de música sertaneja e outra de 
ritmos variados. Festa para 500 
convidados.

CASAMENTO II 

Foi realizado dia 14 de novembro em Juazeiro, na Bahia, o 
casamento de Gustavo, filho do rio-pretense Luis Olavo Oliani 
com Nayanna dos Santos, e Nara dos Santos, filha de José Luiz 
dos Santos e Ivanise Adelina da Silva, com cerimônia e recepção 
realizadas cm muito requinte e beleza, na Chácara Bela Vista.

ESCOLA 
Deverá começar a funcionar em Rio Preto, a partir de 31 de janeiro 
de 2022, uma das 216 escolas cívico-militares que o Governo 
Federal vai implantar em todo o país até o ano que vem. Diferente 
das escolas militares mantidas pelas Forças Armadas, esta será uma 
escola com currículo igual ao das escolas civis, porém monitorada 
por militares. Serão 500 vagas das quais 100 com bolsas de 
estudo 100% e as aulas funcionarão em período integral, de 7 às 
18 horas,oferecendo café da manhã,almoço, jantar e lanche da 
tarde. O colégio será inaugurado dia 11 de dezembro, um sábado 
na Rua General Glicério 3350, no prédio da Uniterp, na esquina 
com a Delegado Pinto de Toledo.

JINGLE BELLS
Quando voltar de férias, em 
Ubatuba, onde aproveita para 
assistir a um casamento, José 
Mattar Jr retoma a organização da 
festa de confraternização de Natal 
do grupo Ônibus 2, marcado para 
o dia 17, uma sexta-feira.

MEETING
Ontem a Lide Noroeste Paulista 
realizou o 3º Innovation Meeting 
na Cirasa-Mercedes Benz,com 
Tiago Fontes,diretor de Marketing 
e Ecossistema da Hawei e o 
designer teuto-austríaco Hans 
Donner.À cote, Marcos Scaldelai.

GAY PARADE 
A c o n t e c e  n o  p r ó x i m o 
domingo,dia 5, mais uma 
edição da Parada do Orgulho 
LGBT+,com concentração a 
partir de meio-dia em frente 
à Prefeitura e encerramento 
no estacionamento do Centro 
Regional de Eventos.É a primeira 
parada presencial do Estado 
desde o início da pandemia em 
2019, quando reuniu em torno 
de 8 mil pessoas.

FÊNIX II 
Agora, a esquina que abrigou 
durante 31 anos o Zero Grau, 
recebeu desde segunda-feira, o 
Dodge American Bar, uma casa 
sedutora que contribui de forma 
robusta para fazer a avenida 
que andou perdendo seu brilho, 
cada vez mais cintilante. Esse 
upgrade se deve à decoração 
inspirada no country norte-
americano, assinada pelo próprio 
proprietário, o catarinense 
Gustavo Weber, inspirada no 
espírito libertário do “Easy Rider” 
(refiro-me ao emblemático filme 
Sem Destino, realizado há 52 
anos (1969) por Dennis Hopper 
e da essência da música de 
Nashville e arredores countries.

ALMOÇO 

O Harmonia Tênis Clube 
promove dia 5 de dezembro, 
dom ingo  v i ndou ro ,  um 
almoço festivo para brindar 
o encerramento do torneio 
de beach tennis que será 
realizado na manhã daquele 
dia. Não participantes do 
torneio poderão aderir. 

FÊNIX III 
Num período de entusiasmada 
demanda e a alta oferta de 
festas e bares se intensificando, 
com o abrandamento das 
imposições do isolamento 
socia l  pelas autor idades 
sanitárias, não deixa de ser 
alvissareiro o surgimento de 
uma casa noturna como essa, 
que ilumina com féerie a nossa 
querida Andaló. A situação dos 
estabelecimentos da Andaló, 
é bom que se diga, começou 
a se complicar com a criação 
dos corredores de ônibus, 
proibindo o estacionamento de 
veículos em vários quarteirões, 
fazendo com que consumidores 
optassem por  loca is  de 
estacionamento mais fácil. 

VITÓRIA
A advogada Ligia Maura Garcia 
da Costa, foi uma das mais 
atuantes cabos-eleitorais 
de Patrícia Vanzolini, eleita 
no Estado como a primeira 
mulher a presidir a secção 
SP da Ordem dos Advogados 
do Brasil. Patrícia é neta do 
compositor Paulo Vanzolini 
e filha de brasileiros que se 
exilaram no Chile durante a 
ditadura. 

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

RÉVEILLONS PARA JOVENS II 

Já está bombando também,com 2 mil convites vendidos,o 
Réveillon da Aldeia,organizado pela empresa Aldeia Sonora 
comandada pelos empresários Marcus Lyra e Fausto Milani. Esta 
sétima edição será realizada na sede do Automóvel Clube,com 
comida e serviço assinados pelo Buffet Dahir de Faria,animação 
a cargo de um pool de DJs,cinco bandas atuando em três 
palcos,queima de fotos e uma mega produção que agitará 3 
mil pagantes.Oferecerá cerveja, refrigerante,água,sucos, vinho, 
energético, vodca e espumante.O camarote inclui também 
whisky,gin e drinks.

RÉVEILLONS PARA JOVENS III 

A comida terá ilha japonesa, ilha de massas, lha de crepes e 
salgados finos, além do café da manhã, pois a festa terá 12 
horas de duração – de 22 horas do dia 31 às 10 da manhã do 
primeiro dia do ano. No Palco Paz, atuarão as bandas G. Play, 
Alauê, Pente Redondo, Dj Basim e Dj Fernando Vinil.No palco Luz, 
McWM, Fran Kirsh, DJ Puff, DJ Bocka, Rahd e Daniel Dias.E no 
palco Clubinho, os DJs Touchtalk, Fred Borasca, Branco Simoneti 
e No Break VS Paulista. A festa teve preços de pista no primeiro 
lote a R$ 210,0 e no Camarote R$ 310,00.

PÓ ROYAL II 
O advogado Heitor Rodrigues de 
Lima está organizando a festa 
de 6 anos de seu filho Lucas 
no Quiosque do Tênis da sede 
social do Automóvel Clube, dia 
22 de dezembro a partir de 18 
horas.

Mariza Barbosa Pereira será homenageada hoje com um 
jantar na Lelis Tratoria, na Bela Cintra, nos Jardins, pelo 

seu aniversário. A armação é dos filhos Nelsinho e Evandro 
e da nora, Adriana.  Na foto, a aniversariante com os filho-

se o irmão Caio Barbosa. 

A-8

* 

Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 

NOVO VIZOO 
Com um cocktail apenas para 
a família e alguns amigos 
plus intimes passou por uma 
grande reforma evidenciando o 
espaço da Rolex, a Costantini 
do Shopping Iguatemi realizou 
terça- fe i ra ,  d ia  30,  um 
encontro very chic. Aliás, em 
março a empresa suíça de 
relógios vai fazer ali um grande 
evento.

* 

* 

* 

Um foco de luz sobre a bonita e glamourosa arquiteta 
Barbara Jalles Guimarães Maia, uma das mulheres mais 

elegantes de Rio Preto. 

Minha homenagem póstuma ao grande mestre Ruy Oth-
take que muito contribuiu para a arquitetura e as artes 

do Brasil e nos deixou no último sábado.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


