
Seguro de veículos na Área Azul é 
aprovado, mas com valor diferenciado

VAI À SANÇÃO DO EXECUTIVO
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DO ALTO Drones da prefeitura já flagraram em dois meses 15 descartes irregulares de lixo em 
terrenos; segundo secretaria equipamento é capaz de identificar alvos a 30 metros.     Pág.A2

Mirassol 
ainda tem 
193 vagas 
para cas-
tração de 

animais 
entre ga-

tos e cães, 
machos e 

fêmeas
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Fenovi começa 
hoje no recinto 

e coloca
 Rio Preto no 

cenário nacional
Pág. A6

LBV fará ação 
solidária no final 

do ano para 
atender famílias 

carentes
Pág. A6

Caberá ao prefeito Edinho 
Araújo (MDB) sancionar ou não 
projeto de lei aprovado que 
obriga a Prefeitura de Rio Preto 
contratar seguro para ressarcir 
motoristas que tiveram danos 
ou furto de veículos estaciona-
dos na Área Azul. A aprovação 
ocorreu na sessão da tarde 
desta terça-feira, 7. A proposta 
do vereador Júlio Donizeti (PSD) 
acabou recebendo uma emen-
da do vereador Robson Ricci 
(Republicanos) que permite o 
motorista optar pelo estacio-
namento com ou sem seguro, 
mediante pagamento de valor 
diferenciado.            Pág.A3

CPFL investe 
R$ 1 mi em 

painéis solares 
para hospitais

Seis hospitais em seis mu-
nicípios diferentes na região 
de São José do Rio Preto re-
ceberam, juntos, R$ 1 milhão 
em ações de eficiência ener-
gética da CPFL Paulista. Cada 
hospital recebeu uma usina 
solar fotovoltaica e teve a sua 
iluminação interna renovada, 
com a instalação de 1.826 
lâmpadas de LED. As ações fa-
zem parte do programa “CPFL 
nos Hospitais”.          Pàg.A5

Castração de 
animais em 

Mirassol ainda 
tem 193 vagas

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica do Departamento 
Municipal de Saúde, informou 
nesta terça-feira (7) que ainda 
restam 193 vagas, sendo 98 
para gatos machos e fême-
as, 20 para cães fêmeas e 
75 para cães machos para 
encerrar a segunda fase do 
cadastramento da campanha 
de castração gratuita em mas-
sa.                          Pág.A5

Sindicato protesta contra 
desmonte de bancos públicos

TJ marca data 
para julgar 
extinção de 

apadrinhados 
na Prefeitura

Pág. A3Pág. A2

Mulher embriagada e sem CNH bate em viatura 
Pág. A4

Rio Preto tem 
três tentativas 
de homicídio a 

tiros à noite
Na noite da última segun-

da-feira (6), três pessoas 
ficaram feridas após serem 
baleadas no Jardim Santo 
Antônio, na Região Norte de 
Rio Preto. As vítimas são dois 
adolescentes de 17 anos e 
um homem de 49 anos, que 
foram internados e estão sob 
observação.              Pág.A4

Pedido de uso 
de máscara em 
clínica acaba 
em agressão

Um rio-pretense, de 37 
anos, procurou a Central de 
Flagrantes, na tarde da últi-
ma segunda-feira (6), para 
denunciar que, às 14h20 do 
mesmo dia, foi agredido por 
um homem de 57 anos que 
ficou revoltado após a vítima 
pedir para que colocasse a 
máscara para tossir.   Pág.A4

Divulgação

Divulgação



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

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

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

Fone:(17)33532447

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

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

Diretor-Presidente: Edson Paz
 

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

E-mails

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

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
08 de dezembro de 2021 COTIDIANO

Abusos à mulher: 
violência psicológica e 

moral é tão incapacitante 
quanto a física

A violência doméstica é 
um assunto que, infelizmen-
te, preenche os noticiários 
diariamente. O levantamento 
publicado no Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública revela 
um crescimento de 16,3% 
no número de ligações de 
violência doméstica no 190 e 
de 0,7% no número de femi-
nicídios, sendo que em 81,5% 
dos casos, o responsável pela 
violência contra a mulher é o 
companheiro ou o ex-compa-
nheiro e, em 8,3% dos casos, o 
responsável pelo crime é outro 
parente da vítima.

Quando atuei como delegado na cidade de Campinas 
não era raro ver ocorrências desse tipo e, em muitos casos, 
as mulheres se sentirem amedrontadas em seguir com a 
denúncia. O aumento no número de ligações no 190 poderia 
até ser visto como positivo, eis que cada vez mais as vítimas 
estão se posicionando, não se deixando calar, porém há 
diversas ocorrências de violência contra a mulher que não 
são relatadas.

Muitas pessoas se questionam o porquê de as mulheres 
não denunciarem ou parecerem coniventes com o abuso.

Isso é compreendido quando observamos que há violência 
que não é tão explícita, que não deixa marcas físicas visíveis, 
mas que causa sequelas tão profundas e que muitas vezes 
são assimiladas pelas mulheres as quais deixam de ocupar 
seu espaço, deixam de se expressar e, inclusive, passam a 
se sujeitar à agressão física.

As violências física e sexual são o extremo, porém, há 
mulheres que sofrem diariamente outros tipos de abuso 
como o abuso psicológico, patrimonial e moral. A Lei Maria 
da Penha constituiu um grande avanço, eis que tipificou a 
violência contra a mulher como sendo qualquer conduta que 
cause danos, constrangimento ou sofrimento, pelo simples 
fato de a vítima ser mulher.

A violência patrimonial ocorre, por exemplo, quando o 
parceiro controla o dinheiro e a impede de ter sua indepen-
dência financeira, faz chantagem e ameaça deixá-la sem 
recursos financeiros para sobreviver.

Já a violência de caráter psicológico e moral ocorre quan-
do são proferidas frases (de cunho extremamente machista) 
do tipo: “tinha que ser uma mulher ao volante”; “reclama 
feito menininha”; “isso é serviço de mulher”; “ela está his-
térica”, “você é burra, gorda”, etc... Ora, tudo isso, além de 
pejorativo, denigre a imagem das mulheres. Quando uma 
mulher é enfática na apresentação de seus argumentos, 
não se deve dizer que é histérica, descontrolada ou qualquer 
coisa do tipo.

Não é incomum ouvir que advogadas, médicas, jorna-
listas e outras profissionais tenham sido desrespeitadas no 
exercício de suas profissões. No último ano, vimos algumas 
polêmicas quanto à conduta equivocada de alguns parla-
mentares em relação a mulheres, como exemplo o deputado 
estadual que “passou a mão” na colega durante a sessão 
parlamentar, testemunhas e senadora constrangidas durante 
as sessões da CPI, entre outros absurdos que ganharam 
espaço no noticiário nacional.

Vale dizer que o desrespeito não é só a agressão verbal, 
mas práticas perniciosas que continuam a ser empregadas 
no mercado de trabalho, entre elas a desigualdade de cargos 
e salários. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE e divulgada 
no primeiro semestre deste ano, as mulheres receberam 
77,7% do salário dos homens em 2019. Isso é ainda mais 
discrepante quando se observa nos dados levantados pela 
pesquisa que as mulheres têm, em média, mais tempo de 
capacitação do que os homens.

Ainda há muito a ser feito para coibir tais práticas. A 
violência psicológica e moral é tão incapacitante quanto a 
violência física, é um problema social grave. Não há como 
ficar inerte diante de tantos abusos vistos no dia a dia!

Devemos, portanto, ser vigilantes quanto a qualquer tipo 
de agressão, incluindo-se os comentários depreciativos, 
intimidatórios e desrespeitosos, os quais devem ser com-
batidos com o mesmo rigor que qualquer violência física. As 
empresas, entidades de classe e toda a sociedade têm um 
importante papel nessa luta, eis que podem não só promover 
ações de educação para conscientização, mas também criar 
canais de denúncia e acolhimento às vítimas.

Orestes Fernando Corsini Quércia - Sócio-diretor do 
FCQ Advogados. Formado em Direito pela PUC Campinas 
e pós-graduado em Direito Tributário pela mesma uni-
versidade; Ingressou na carreira jurídica como Delegado 
de Polícia, atuando por mais de cinco anos nas cidades 
de Campinas, Sumaré e Mogi Guaçu. Em 1996 fundou 
o escritório Fernando Quércia Advogados Associados, 
hoje FCQ Advogados, sendo seu sócio administrador 
desde então e atuando especialmente nas áreas de 
Direito Tributário e Empresarial. Autor do Livro Manual 
Prático de Licitações, publicado em 2019 pela Editora 
Amanauense.

ARTIGO Drones flagram 15 descartes 
irregular de lixo em 2 meses

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Serviços 
Gerais, já flagrou 11 pessoas 
em novembro descartando lixo 
e entulho em locais proibidos 
pela cidade. A fiscalização é 
feita por meio do uso de drones. 
Ao todo foram 4 flagrantes no 
mês de outubro, sendo que 2 
veículos já foram identificados 
pelas placas e as notificações 
enviadas por correio e outros 2 
veículos estavam com placas 
muito danificadas e a identifi-
cação ficou prejudicada.

As imagens estão em aná-
lise pelos fiscais, pelo depar-
tamento de Trânsito e Fiscali-
zação da própria Secretaria de 
Serviços Gerais para notificação 
e multas. Ao todo, desde o ini-
cio da operação 15 infratores 
foram flagrados pelo aparelho 
de voo.

Alguns veículos, entre eles 
uma picape com a carroceria 
carregada de restos de constru-
ção civil, foram filmados duas 
vezes no mesmo dia. Na primei-
ra vez o veículo descarrega todo 
o material (restos de pedras e 
outros materiais da construção 
civil) que estava na caçamba.

Em outra imagem, o mesmo 
veículo retorna ao ponto de des-
carte proibido no Residencial 
Ana Célia, com restos de poda 
de árvores; e ainda em outros 
flagrantes o motorista percebe 
que está sendo filmado pelo 
drone e as imagens mostram 
o homem tentando tampar 
as placas com papel e sacos 

Raphael FERRARI    
redacao@dhoje.com.br

FISCALIZAÇÃO
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plásticos e assim dificultar a 
identificação do veículo. Mas 
não adiantou: o equipamento já 
havia filmado em imagens ante-
riores o mesmo veículo fazendo 
dois descartes no local proibido.

O secretário de Serviços 
Gerais Ulisses Ramalho garante 
que a tecnologia do equipa-
mento, mesmo a 30 metros 
de altura, é capaz de identificar 
com imagens claras os sujões 
que descartam em locais proi-
bidos.  “As imagens do drone 
não deixam nenhuma dúvida 
dos veículos, consequentemen-
te chegamos em quem está 
descartando material inservível, 
e assim podemos identificar o 
proprietário e punir com multa 
pesada para aqueles que não 
pensam no próximo”, afirma o 
secretário.

O chefe do departamento de 
fiscalização de Serviços Gerais 
Carlos Savazo afirma que essas 
últimas imagens registradas pelo 
drone estão sendo analisadas 
pelos técnicos. “Todos os veícu-
los serão identificados pelo ca-

dastro de Registro de Veículos e 
encaminhados ao departamento 
de fiscalização para notificação 
e multa”, completa Savazo.

A multa para o infrator varia 
de 10 UFMs (R$ 629,60) para 
descarte de até 1 metro cúbico 
de entulho/lixo e a 100 UFMs – 
Unidades Fiscais do Município 
para descarte acima de 1 metro 
cúbico – valor de hoje R$ 6.296.

“Estamos apostando, mais 
uma vez, que essa multa pe-
sada vai ajudar a desestimular 
o descarte irregular. Pode ficar 
bem caro sujar a cidade jogando 
lixo e entulhos de construções 
em locais proibidos. Estamos 
de olho do alto”, disse Ulisses 
Ramalho, que comunica que a 
fiscalização já começou, vários 
flagrantes estão sendo filmados 
e vão continuar as operações.

A pasta de Serviços Gerais 
já utilizou essa tecnologia em 
2019 e agora comprou mais 
30 horas de voos que irão 
novamente contribuir nessa 
identificação dos infratores que 
descartam rotineiramente em 

diversos pontos e áreas públicas 
da cidade.

De acordo com a Secretaria, 
as equipes de limpeza recolhem 
em média 3.000 toneladas de 
lixo/mês e tem um gasto mensal 
estimado entre R$ 350 mil a 
400 mil mensais só com a lim-
peza desses locais de descarte 
irregular.

Um levantamento identifi-
cou cerca de 200 locais onde 
acontecem descartes. O equipa-
mento eletrônico com recursos 
de câmeras de alto alcance e 
definição de imagens irá ajudar 
na identificação do veículo, 
consequentemente do seu 
proprietário, que descarta e es-
palha lixo e entulho em terrenos 
particulares e áreas públicas.

“A cidade tem 18 pontos 
de apoio que funcionam de 
domingo a domingo e recebem 
esses materiais, inclusive que 
podem ser reciclados pela Usi-
na Municipal e não precisam 
ser jogados nas ruas e áreas 
públicas”, completa o secretário 
Ulisses Ramalho.

Exemplo de um flagrante de descarte irregular de entulho em local proibido

FINANCEIRO

Bancários fazem protesto contra 
desmonte dos bancos públicos

Bancários em todo país es-
tão realizando nesta terça feira, 
7, protestos contra o desmonte 
e ameaça de privatização dos 
bancos públicos.

Segundo Hilário Ruiz, dire-
tor da Federação dos Bancários 
de São Paulo e Mato Grosso do 
Sul, a manifestação tem como 
foco principal a defesa dos 
bancos públicos, eles destaca 
que o governo federal que ata-
ca dos diretores dos trabalha-
dores e ameaça os empregos e 
os serviços prestados com um 
possível privatização.

Ele destaca que hoje es-
tão fazendo um trabalho de 
conscientização da população 
da importância dos bancos 
públicos.

“A Caixa Econômica Federal 
mostrou a sua importância em 
especial durante a pandemia, 
transferido recursos para os 

mais necessitados, foi o banco 
que atendeu principalmente a 
população mais carente. Por 
sua vez o Banco do Brasil com 
a transferência de renda para 

Ruiz.
Os protestos acontecem 

de forma itinerante passando 
por diversas agências tanto da 
Caixa como do BB.

Da REDAÇÃO

os pequenos produtores rurais e 
grandes e para o agronegócio. 
Pois então são bancos para a 
retomada da economia e para a 
distribuição de renda” salientou 

Pode ficar bem 
caro sujar a 

cidade jogando 
lixo e entulhos de 
construções em 
locais proibidos

“

”
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Vereadores rejeitam moção de protesto 
de Rillo contra Edinho por causa do IPTU

Os vereadores de Rio Preto 
rejeitaram nesta terça-feira, 7, 
moção de protesto contra o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
por ter apresentado projeto que 
pretende reajuste em média de 
12% no IPTU para o próximo 
ano.

A moção foi apresentada 
pelo vereador João Paulo Rillo 
(Psol) e, segundo ele, a popu-
lação está “enfrentando uma 
grave crise econômica, o que 
culmina na miséria de muitas 
famílias, e ao longo dos últimos 
meses não foi apresentada ou 
sancionada pelo Poder Executivo 
qualquer medida que pudesse 
mitigar estes impactos e ampa-
rar a população para enfrentar 
este contexto de dificuldade 
financeira”.

Ao todo 10 vereadores foram 
contra a moção de protesto e 
cinco favoráveis. A favor vota-
ram os vereadores Rillo, Jorge 
Menezes (PSD), Pedro Roberto 
(Patriota), Renato Pupo (PSDB) 
e Robson Ricci (Republicanos).

Rillo lembrou que Edinho ob-
teve aprovação da Câmara para 
contrair empréstimo de R$ 300 
milhões. O valor será empregado 
em vários projetos e ações já 
elencados pelo governo e que 
serviu para justificar o montante 
milionário obtido.

Desde que foi apresentado 
no último dia 29 de novembro o 
projeto que reajuste o IPTU para 
2022 não encontra consenso. 
Algumas áreas não loteadas po-
derão sofrer aumento do impos-

to em cerca de 30%. Já em áreas 
de preservação, que recolhem o 
tributo, poderá haver a isenção. 
Locais de interessa ambiental 
também não será tributado.

Mesmo após duas reuniões 
para esclarecer os motivos do 
pedido de reajuste, sendo que 
o último, na sexta-feira passada 
com a presença de Edinho, os 
vereadores não estão conven-
cidos sobre o reajuste. Nesta 
quinta-feira, 9, o secretário da 
Fazenda José Martinho Ravazzi, 
irá comparecer na Câmara para 
dar explicações sobre o projeto. 
O encontro será em forma de 
audiência pública.

Acirp
O presidente da Acirp Kelvin 

Kaiser afirmou que a entidade 
já foi procurada por associações 
e instituições de Rio Preto para 
intervir junto a Prefeitura sobre o 
reajuste no IPTU.

Segundo Kelvin o reajuste 
precisa acontecer, como em 
qualquer outro tipo de tributo ou 
imposto, mas é preciso encontrar 
um meio termo. “A gente enten-
de que os comerciantes pas-
saram por um momento muito 
complexo na pandemia. Muitas 
empresas fecharam e ficaram 
devedoras e o índice de reajuste 
é um pouco alto”, afirma.

“A gente quer entender qual 
foi o raciocínio da Prefeitura para 
poder abrir um diálogo e agradar 
as duas partes. Fazer com que a 
Prefeitura reajuste, mas também 
não prejudicar os comerciantes 
e a população em geral”, diz o 
presidente da Acirp.

Raphael FERRARI

CONTRA 12%

VAI À SANÇÃO

Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (Adin) apresentada 
pelo Psol (Partido Socialismo 
e Liberdade) contra leis que 
criaram cargos comissionados 
e gratificações na Prefeitura de 
Rio Preto será julgada no dia 26 
de janeiro. A data foi anunciada 
pelo Tribunal de Justiça que 
decidirá o assunto por meio de 
órgão colegiado do tribunal, for-
mado por 23 desembargadores, 
sob o comando do desembar-
gador Alex Zilenovski.

Em setembro deste ano 
parecer do Ministério Público 
assinado pelo subprocura-
dor-Geral da Justiça, Wallace 
Paiva Martins Júnior, recomen-
dou a extinção de 168 cargos 
comissionados, 195 funções 
gratificadas e recomenda que 
a Adin apresentada pelo Psol 
fosse seja julgada parcialmente 
procedente. Todos os cargos 
são de livre nomeação e não 
exigem concurso público, são 
chamados de “apadrinhados”.

Em relação aos cargos co-
missionados, o MP destaca 
que “por se tratar de cargos 
com atribuições genéricas, in-
determinadas ou operacionais 
e ordinárias, não se exige nível 
escolar superior, portanto, o 
preenchimento da vaga deve 
ocorrer mediante aprovação 
em concurso público de provas 

ou de provas e títulos”, assina 
Martins.

Atualmente, nesta situação 
de cargos comissionados, exis-
tem 42 de Chefe de Coorde-
nadoria (R$ 5,3 mil cada); 64 
cargos de Chefe de Divisão (R$ 
3,5 mil cada); 20 de Assessor 
de Secretaria (R$ 8,9 mil cada) 
e 42 cargos de Assessor Es-
pecial (R$ 7,4 mil cada). Por 
mês, todos esses cargos somam 
R$ 935,4 mil de gasto para a 
Prefeitura.

Sobre as funções gratifica-

atualmente, por qualquer profis-
sional da área jurídica.

Neste caso, o parecer alega 
que “o Supremo Tribunal Federal 
proíbe expressamente o exercí-
cio de função de chefia jurídica 
por pessoas que não compo-
nham o quadro da Procuradoria 
Municipal”.

Martins ainda defende a 
extinção de outras funções grati-
ficadas, ocupadas por servidores 
efetivos, por incompatibilidade 
com as normas legais em vigor 
e inconstitucionalidade.

No Gabinete do Prefeito são 
10 postos; na Administração 
23; Agricultura 1; Assistência 
Social 31; Comunicação Social 
1; Cultura 4; Desenvolvimento 
Econômico 1; Educação 41; 
Mulher 1; Esportes 2; Habitação 
6; Meio Ambiente 6; Obras 25; 
Planejamento 10; Saúde 41; 
Serviços Gerais 12; Trânsito 5; 
Procuradoria 5 e Riopretoprev 2.

Segundo Martins, subpro-
curador que assinou o parecer, 
essas funções gratificadas não 
estão descritas em lei, mas sim, 
em atos infralegais, como decre-
tos e regimentos internos. Cada 
servidor que agrega esta função 
gratificada ganha, a mais, cerca 
de R$3,5 mil.

A Procuradoria-Geral do Mu-
nicípio defendeu a legalidade 
das nomeações e mencionou 
que regras foram alteradas por 
decretos.

Raphael FERRARI

das, o MP defende a extinção 
alegando que “pelas descrições 
das atribuições, não se trata 
de um encargo adicional”. São 
46 postos ocupados por ser-
vidores efetivos que recebem 
gratificação de R$2,4 mil pela 
função. Por mês, estes postos 
representam R$ 110 mil no 
orçamento do Executivo.

Na ação, o Psol também 
exige que o cargo de Procu-
rador-Geral do Município seja 
ocupado somente por funcioná-
rios concursados e não como é 

AÇÃO DO PSOL

Prefeito Edinho Araújo 

Vereador Júlio 
Donizeti, autor 
do projeto
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O Governo do Estado, ofi-
cializou nesta terça-feira, 7 
de dezembro, o presidente da 
Câmara, Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) para presidir o Parla-
mento Regional Metropolitano 
de São José do Rio Preto.

Pedro foi eleito presidente 
do Parlamento Regional Me-
tropolitano de São José do Rio 
Preto em abril deste ano, e 
desde então, foram realizadas 
seis reuniões ordinárias com 
parlamentares dos 37 muni-
cípios que integram a Região 
Metropolitana de Rio Preto.

A região de Rio Preto se 
destaca pelo pioneirismo na 
implantação do parlamento, 
que motivou a replicação em 
outras cidades do Estado.

Integram a Mesa Diretora 
do Parlamento Regional, os 
presidentes das Câmaras de 
Ibirá, Mirassol e Tanabi, sendo 
na 1ª vice-presidência, a ve-
readora Sonia Beolchi (Cida-
dania), 2ª vice-presidência, o 
vereador Caco Navarete (PSD), 
e na 3ª vice-presidência, Xan-
dão Bertolini (PSB).

Os trabalhos da Mesa Di-
retora são secretariados pe-
los vereadores, Renato Pupo 
(PSDB), como 1º secretário, 
pela vereadora, Regina Apa-
recida da Silva Costa (DEM), 
como 2ª secretária, e o 3º se-
cretário, Leonardo Corte Euzé-
bio (Solidariedade), vereadores 
de Rio Preto, Mirassolândia e 
Bálsamo respectivamente, 
sendo os dois últimos presi-
dentes do Legislativo de suas 
cidades.

Com a instituição de novas 
Unidades Regionais, os presi-
dentes dos Parlamentos Regio-
nais terão participação efetiva 
nos Conselhos de Desenvolvi-
mento a serem criados dentro 
do Projeto de Desenvolvimento 
Regional do Estado.

Pedro Roberto 
é oficializado 
presidente do 
Parlamento 

Regional  
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Câmara aprova seguro para 
veículos na Área Azul

Caberá ao prefeito Edinho 
Araújo (MDB) sancionar ou 
não projeto de lei aprovado 
pelos vereadores que obriga 
a Prefeitura de Rio Preto con-
tratar seguro para ressarcir fi-
nanceiramente motoristas que 
tiveram danos, furto ou roubo 
de veículos estacionados na 
Área Azul, o estacionamento 
rotativo da região central da 
cidade. A aprovação ocorreu 
na sessão da tarde desta 
terça-feira, 7.

A proposta do vereador 
Júlio Donizeti (PSD) acabou 
recebendo uma emenda do 
vereador Robson Ricci (Re-
publicanos) que permite o 
motorista optar pelo estacio-
namento com ou sem seguro, 
mediante pagamento de valor 
diferenciado e mantido o atual 
valor para quem não optar 
pelo seguro.

Caso vire lei o ressarci-
mento será de no máximo R$ 
50 mil e o benefício concedido 
mediante apresentação de 
Boletim de Ocorrência e a 
comprovação feita através de 
relatório pelo agente fiscali-
zador responsável pelo setor. 
Eventuais acessórios insta-
lados no veículo, sejam ele 

de fábrica ou não, não serão 
considerados na indenização.

Os veículos que forem se-
gurados não serão beneficia-
dos pela lei e os recursos para 
a gestão da futura lei serão 
utilizados do próprio sistema 
“Área Azul”.

Donizete ressaltou que 
a arrecadação do município 
com a Área Azul – e pelo 
fato de estarem sob sua 
responsabilidade enquanto 
estacionados –, “nada mais 
justo do que a municipalidade 
indenizar pelo bem do usuário 
pagante em caso de furto ou 
danos”.

O texto do projeto de lei diz 
que a Administração Pública 
estará recebendo o pagamen-
to do condutor, por isso, terá 
a obrigação de guardar o veí-
culo, tendo assim o condutor, 
direito de receber indenização.

Mesmo aprovado dificil-
mente o projeto será sancio-
nado pelo prefeito Edinho. 
Entendimento da Justiça prevê 
que estacionamentos rotati-
vos, como a Área Azul, não 
podem ser enquadrados como 
estacionamentos privados. Ou 
seja, servem para que os veí-
culos fiquem apenas determi-
nado período pré-estabelecido 
garantindo a rotatividade dos 
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veículos, sem garantir exclusi-
vidade. Caso vetado, os vere-
adores podem ainda derrubar 
o veto em plenário.

Outros projetos

As sessões pela manhã 
e a tarde desta terça-feira 
trouxeram como destaque a 
derrubada do veto do pre-
feito Edinho ao projeto de 
Júlio Donizeti, que proíbe ao 
Serviço Municipal Autônomo 
de Água e Esgoto (Semae) 
cobrar de consumidores que 
tiveram o abastecimento de 
água interrompido por falta 
de pagamento a taxa para 

religação.
Foi aprovado ainda, em 

segunda discussão, projeto 
de Karina Caroline (Republi-
canos) que isenta prédios e 
residências que obtiveram al-
vará de construção há mais de 
20 anos de se adequar à nova 
legislação que regulamenta as 
guias rebaixadas no município.

Já no período da manhã, 
os vereadores rejeitaram dois 
vetos do prefeito. O primeiro, 
um veto parcial, foi contra 
projeto da vereadora Cláudia 
de Giuli (MDB) que determina 
alteração no Código de Postu-
ra, majorando as multas aos 
agressores de animais domés-

ticos. O segundo derrubado, 
total, ficou mantido projeto do 
vereador Bruno Moura (PSDB) 
que cria regras para o volume 
da buzina dos trens que cor-
tam a cidade.

O vereador Bruno Moura 
(PSDB) solicita que entre 22h 
e 6h as buzinas de trens não 
ultrapassem a 90 decibéis e 
110 durante o dia.

Outro projeto também de 
Claudia de Giuli, aprovado 
em segunda votação, deter-
mina que os agressores de 
animais de estimação sejam 
responsáveis pelos custos 
do tratamento do pet, sendo 
proprietário ou não.

TJ marca data para julgar ação sobre cargos 
apadrinhados na Prefeitura de Rio Preto

Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (Adin) apresentada 
pelo Psol (Partido Socialismo 
e Liberdade) contra leis que 
criaram cargos comissionados 
e gratificações na Prefeitura de 
Rio Preto será julgada no dia 26 
de janeiro. A data foi anunciada 
pelo Tribunal de Justiça que 
decidirá o assunto por meio de 
órgão colegiado do tribunal, for-
mado por 23 desembargadores, 
sob o comando do desembar-

Em setembro deste ano 
parecer do Ministério Público 
assinado pelo subprocura-
dor-Geral da Justiça, Wallace 
Paiva Martins Júnior, recomen-
dou a extinção de 168 cargos 
comissionados, 195 funções 

atualmente, por qualquer profis-
sional da área jurídica.

Neste caso, o parecer alega 
que “o Supremo Tribunal Federal 
proíbe expressamente o exercí-
cio de função de chefia jurídica 
por pessoas que não compo-
nham o quadro da Procuradoria 
Municipal”.

Martins ainda defende a 
extinção de outras funções grati-
ficadas, ocupadas por servidores 
efetivos, por incompatibilidade 
com as normas legais em vigor 
e inconstitucionalidade.

No Gabinete do Prefeito são 
10 postos; na Administração 
23; Agricultura 1; Assistência 
Social 31; Comunicação Social 
1; Cultura 4; Desenvolvimento 
Econômico 1; Educação 41; 
Mulher 1; Esportes 2; Habitação 
6; Meio Ambiente 6; Obras 25; 
Planejamento 10; Saúde 41; 

apadrinhados na Prefeitura de Rio Preto
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Rio Preto registra três tentativas 
de homicídio a tiros em uma noite

Na noite da última segun-
da-feira (6), três pessoas fica-
ram feridas após serem balea-
das no Jardim Santo Antônio, 
na Região Norte de Rio Preto.

Equipes da Polícia Militar 
foram acionadas para compa-
receram na UPA Norte, onde 
um adolescente de 17 anos e 
um homem de 49 anos deram 
entrada, e na UPA Santo Antô-
nio, onde outro menor, de 17 
anos, foi socorrido.

As duas primeiras vítimas 
informaram que estavam an-
dando na rua Isaura Pereira 
Nazareth quando uma moto 
preta com duas pessoas se 
aproximou.

Inicialmente o passageiro 
agrediu o adolescente com 

uma coronhada e depois efe-
tuou disparos que acertaram o 
braço direito do menor e as cos-
tas do homem, que ao ouvir o 
barulho de tiros deitou no chão.

Já o segundo adolescente 
caminhava na rua Lúcia Maria 
Galli no momento em que a 
moto se aproximou. Nesse 
instante a pessoa que estava 
na garupa efetuou disparos em 
direção à vítima que acabou 
tendo o pé esquerdo atingido.

Mais tarde os policiais se 
dirigiram para os endereços in-
formados pelas vítimas, porém 
nenhum vestígio dos tiros foi 
encontrado.

O caso foi registrado como 
tentativa de homicídio simples 
e posteriormente encaminhado 
para o 4º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Rio Preto registra
três tentativas 
de homicídio a 
tiros em uma noite

RIO PRETO
Morador de rua é 

agredido com barra de 
ferro na Vila Maceno

Um homem, de 34 anos, 
foi hospitalizado na madrugada 
desta terça-feira (7), após ter 
sido agredido com uma barra 
de ferro, às 2h05, na Vila Ma-
ceno, em Rio Preto.

A vítima, que é morador 
de rua, foi socorrida por uma 
Unidade de Resgate até a UPA 
Jaguaré, onde permaneceu em 
observação.

Uma equipe da Polícia Mi-
litar foi acionada para compa-
recer ao endereço do crime e 
no local não localizou o autor 
das agressões e nem o objeto 
utilizado.

Na Central de Flagrantes, o 
caso foi registrado como lesão 
corporal e enviado para o 1º 
Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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EM AVENIDA
Mulher embriagada e 

sem CNH bate carro na 
traseira de viatura da PM

Na noite da última segun-
da-feira (6) uma viatura da 
Polícia Militar foi danificada 
após uma mulher, de 25 anos, 
bater o carro Jetta na traseira 
do veículo. O acidente acon-
teceu às 18h55, na avenida 
Philadelpho Manoel Gouveia 
Neto, quando a condutora foi 
abordada por ter desrespeitado 
a sinalização de pare do local.

Os pms faziam patrulha-
mento pela avenida quando 
observaram que o automóvel 
não tinha respeitado o pare 
de uma das pistas e por isso 
decidiram abordar a condutora.

Neste momento, ao esta-
cionar seu carro para conversar 
com a polícia a jovem acabou 
confundindo os pedais do au-
tomóvel e ao invés de desligar 

ela bateu o Jetta na traseira 
da viatura.

A motorista foi questionada 
sobre o consumo de bebidas 
alcoólicas e confessou ter 
ingerido cerveja, assim como 
também informou que não é 
habilitada. Os policiais pediram 
para que realizasse o teste do 
etilômetro, porém ela se negou 
a fazer.

Em seguida, foi levada para 
a Central de Flagrantes de Rio 
Preto, onde permitiu a coleta 
de sangue para exame de do-
sagem alcoólica.

O carro e a motorista foram 
liberados e o caso foi registrado 
como embriaguez ao volante e 
encaminhado para o 3º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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INTOLERÂNCIA
Homem é preso por agredir esposa 

com cadeira de bebê
Um homem, de 53 anos, 

foi preso na noite da segunda-
-feira (6), após ter jogado em 
sua esposa, de 40 anos, uma 
cadeira de bebê que a deixou 
com ferimento acima da so-
brancelha. A agressão ocorreu 
por volta das 23h30.

A Polícia Militar foi acionada 
para atender uma denúncia de 
briga de casal na Estância San-
ta Clara. Ao chegar no ende-
reço, a guarnição foi recebida 
pelo homem que disse que sua 
mulher havia saído após uma 
discussão entre ambos.

Nesse instante a vítima 
saiu da residência e disse aos 
policiais que estava escondida 
por medo de ser agredida no-
vamente.

Os pms levaram a dona 
de casa até a UPA Jaguaré, 
onde o ferimento em seu ros-
to precisou ser suturado com 
seis pontos e, em seguida, foi 

liberada.
Em conversa com o dele-

gado, a vítima informou que 
tinha discutido com o marido 
por causa de uma compra feita 
no cartão e que em certo mo-
mento ele a chamou de “noia” 

sor negou ter agredido sua 
companheira. Para o delegado, 
alegou que ao chegar em casa 
notou que sua esposa estava 
embriagada, sendo que ela 
passou a pedir por mais bebi-
das a ele, que negou o pedido 
a deixando irritada e por isso a 
vítima atirou a cadeira em sua 
direção, mas não o atingiu.

Segundo o acusado, ele saiu 
correndo e sua esposa passou 
a segui-lo, momento em que 
bateu o rosto no beiral de uma 
porta.

Após a análise dos depoi-
mentos o delegado decidiu 
por prender o suspeito, que foi 
recolhido para a carceragem 
local e mantido à disposição 
da justiça. O caso foi registrado 
como lesão corporal e violência 
doméstica, sendo mais tarde 
encaminhado para o 3º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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fazendo com que iniciasse 
uma briga corporal onde ela 
arremessou a cadeira de bebê 
em direção ao agressor, porém 
não o atingiu, e o homem jogou 
o objeto de volta.

Já em sua defesa o agres-

Arquivo DHOJE

AGRESSÃO A SOCOS
Rio-pretense apanha em clínica ao pedir 

que paciente colocasse máscara

Um rio-pretense, de 37 
anos, procurou a Central de 
Flagrantes, na tarde da últi-
ma segunda-feira (6), para 
denunciar que, às 14h20 do 
mesmo dia, foi agredido por 
um homem de 57 anos que 
ficou revoltado após a vítima 
pedir para que colocasse a 
máscara para tossir.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o declarante estava 
em uma clínica médica espe-

cializada, no bairro Boa Vista, 
quando ao aguardar a sua vez 
de ser atendido observou que 
o agressor estava sem máscara 
e tossindo, momento em que 
solicitou para que colocasse o 
acessório. O acusado passou, 
em seguida, dar socos na 
vítima.

No Plantão, o caso foi re-
gistrado como lesão corporal. 
A queixa será investigada pelo 
2º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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GOLPE

AGNALDO JOAQUIM PAUNA,  natural 
de Jales/SP, faleceu aos 57 anos de idade. 
Era divorciado e deixou sua fi lha Karina. 
Foi sepultado no dia 06/12/2021 às 15:00, 
saindo seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

GERALDO ALVES SIQUEIRA, natural 
de Turmalina/MG, faleceu aos 82 anos 
de idade. Era viúvo e deixou suas fi lhas 
Angelina e Vera. Foi sepultado no dia 
06/12/2021 às 16:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

JOÃO ALVES CARDOSO,  natural de 
Alvares Florence/SP, faleceu aos 90 anos 
de idade. Era divorciado e deixou seus 
fi lhos Cleide, Ataide, Euclides e Atacil. Foi 
sepultado no dia 07/12/2021 às 09:00, 

  FALECIMENTOS
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

FRANCISCA DA SILVA, natural de 
Ibirá/SP, faleceu aos 93 anos de idade. Era 
solteira. Foi sepultada no dia 07/12/2021 
às 12:00, saindo seu féretro do velório 
de Cedral para o cemitério Municipal de 
Cedral.

DIRCEU ANTONIO DA SILVA, natural 
de Ubarana/SP, faleceu aos 78 anos de 
idade. Era casado como Irma de Lourdes 
Precioso da Silva e deixou seus fi lhos Fa-
bio Antonio, Marco Antonio, Carlos Alberto 
e Mara Sandra (falecida). Foi sepultado 
no dia 07/12/2021 às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

Mulher é vítima de estelionato e perde quase R$ 4 mil
Na tarde da última segun-

da-feira (6), uma rio-pretense 
de 56 anos foi vítima de um 
golpe de estelionato no qual, 
às 16h30, teve um prejuízo de 
quase R$ 4 mil.

Ela procurou a Central de 
Flagrantes uma hora após o 
golpe e para os policiais civis 
informou que recebeu uma 
ligação em seu telefone fixo 
de uma pessoa se identifican-
do como funcionário de uma 
empresa aérea.

O golpista teria dito que en-
trou em contato para confirmar 
a compra de uma passagem 
no valor de R$ 2.375, o que 
foi negado pela vítima.

Após lhe informar o número 
de protocolo o criminoso orien-
tou a mulher a ligar para a agên-
cia bancária onde tem conta, 
através do número localizado na 
parte de trás do cartão.

Acreditando que a ligação 
tinha sido encerrada, a vítima 
continuou a ser atendida por 
estelionatário que lhe informou 
que para cancelar o pagamento 
seria necessário que baixasse 
um aplicativo que permitia o 
acesso livre do correntista.

Por acreditar que falava com 
um bancário, a mulher seguiu 
as orientações, assim como 
também forneceu informações 
particulares.

Mais tarde ao olhar seu ex-
trato a vítima constatou que foi 

realizada uma transação por PIX 
no valor de R$ 3.999,76 para 
a conta de uma desconhecida.

O caso foi registrado como 

estelionato e será investigado 
pelo1º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)
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EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMAR-
CA 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:
JONAS NIERO FLORES e ISABELLA GARBIN. Ele, de nacio-
nalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em Iporã, PR, no 
dia 08 de janeiro de 1992, fi lho de LUIZ CARLOS FLORES e de 
ROSA ÂNGELA MARIA NIERO FLORES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, médica, solteira, nascida em Monte Alto, SP, no dia 
01 de fevereiro de 1993, fi lha de JOSÉ NATAL ROSSI GARBIN 

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA CO-
MARCA 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 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:
ANTONIO CARLOS VENTURA DA SILVA JUNIOR e PÉRSIA 
AKIKO MARAM. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, 
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 10 
de novembro de 1973, residente e domiciliado a Emílio Trevi-
san, Nº 655, BOM JARDIM, São José do Rio Preto, SP, fi lho de 
ANTONIO CARLOS VENTURA DA SILVA e de IDAMAR MARIA 
MENESELLO VENTURA DA SILVA. Ela, de nacionalidade bra-
sileira, analista de sistemas, solteira, nascida em Fernandópo-
lis, SP, no dia 11 de outubro de 1975, residente e domiciliada a 
Emílio Trevisan, Nº 655, BOM JARDIM, São José do Rio Preto, 
SP, fi lha de JOSÉ MARAM e de KASUCO SHIOTANI MARAM. 
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, 07 de dezembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Não sei se você já parou para pensar nisto, mas realmente 
observamos que, nos finais de ano, especialmente no período das 
festas, não é incomum pessoas apresentarem infarto do coração. 

Mas por que isto aconteceria num momento considerado como 
símbolo de confraternização e congraçamento entre as pessoas? 
Não deveria ser um momento de reflexão, de união, de paz? E de 
repente nota-se que os prontos-socorros ficam cheios de casos 
suspeitos ou comprovados de infarto do coração.

Ironia, contradição, confusão: podemos atribuir o nome ou 
adjetivo de nossa preferência para este cenário. Seja qual for este 
adjetivo, ele pouco importa, visto que temos de conviver com esta 
realidade que todo ano se mantém e que merece uma profunda 
análise acerca de suas verdadeiras causas. 

Posso afirmar para vocês que existem motivos concretos e 
justificáveis e alguns motivos que são fruto de uma rotina de ob-
servação. Estes últimos não são menos importantes; ao contrário, 
muitas vezes seu impacto poderá ser significativamente maior.

Dentre as justificativas mais concretas para este cenário de um 
infarto do coração em dias de festas de fim de ano, posso citar dois 
hábitos perigosos: os abusos alimentares e o consumo exagerado 
de bebidas alcoólicas. 

Ainda que os abusos alimentares sejam relativamente frequen-
tes nos finais de ano, eles podem causar modificações em nossa 
saúde cardiovascular, tais como arritmias, picos de pressão arterial 
e muitos sintomas desconfortáveis, como falta de ar, dor no peito, 
formigamento nos braços e sudorese fria.

Os alimentos condimentados, com excesso de sal, muito gordu-
rosos, quando consumidos em grande quantidade, podem provocar 
um desequilíbrio orgânico, obrigando as pessoas a buscar auxílio 
médico devido aos sintomas citados acima. 

Mais do que isto, temos de considerar que muitas pessoas já 
têm hipertensão arterial, colesterol elevado e diabetes, sendo que 
tudo isto somado ao abuso alimentar, aumentaria o risco de um 
infarto do coração.

Durante estes dias festivos, temos o hábito de consumir uma 
quantidade maior de doces, alguns deles ricos em recheios e co-
berturas cremosas. Estes doces são muito saborosos e, além do 
teor elevado de açúcares e gorduras, contêm sal e farináceos. Todos 
estes ingredientes produzem certo grau de inflamação e toxicidade 
em nosso corpo, podendo predispor a descompensação do diabetes 
e maiores taxas de infarto do coração.

Embora muitas pessoas afirmem que preferem “morrer do 
coração” comendo de tudo e sem abrir mão dos alimentos mais 
saborosos, esta máxima deveria ser, por uma questão de prudência 
e bom senso, completamente revista. 

Nestes dias festivos, as pessoas poderiam consumir uma quan-
tidade controlada de açúcares e gorduras, mas sem abandonar os 
hábitos saudáveis, como a ingesta preferencial de frutas, carnes 
brancas e grãos.

As bebidas alcoólicas, em suas diferentes modalidades, são 
muito consumidas nas festas de fim de ano. Tanto as bebidas fer-
mentadas como o vinho e a cerveja, como as destiladas, como no 
caso de vodca e uísque. Todos estes tipos de bebida apresentam 
razoável teor de álcool e, mediante o consumo exagerado, podem 
causar alterações neurológicas e cardiovasculares.

Muito importante ressaltar que este teor alcoólico pode promo-
ver uma reação inflamatória no músculo cardíaco e desencadear 
arritmias, alterações de pressão arterial e, dependendo da condição 
clínica prévia da pessoa, favorecer a ocorrência de um infarto do 
coração.

Basta imaginarmos que o consumo de bebidas alcoólicas muitas 
vezes está associado com uma alimentação mais condimentada e 
gordurosa. Para as pessoas que são diabéticas, as quais são por si 
só um grupo de risco para as doenças cardiovasculares, o consumo 
exagerado de bebidas alcoólicas pode ser um importante agravante, 
visto que estas bebidas contêm grande quantidade de calorias.

De forma surpreendente, quero apresentar a vocês mais um fator 
de risco para o infarto do coração e que se destaca no contexto das 
festas de fim de ano. Quem imaginou que eu fosse me restringir aos 
abusos alimentares e consumo exagerado de bebidas alcoólicas, 
irá certamente se assustar com a seguinte notícia -nos finais de 
ano, principalmente nos dias festivos, as pessoas costumam brigar, 
discutir, se agredir, ter desavenças e vivenciar situações intensas 
de estresse no relacionamento pessoal e familiar.

Esta notícia bombástica lamentavelmente é uma realidade ano 
após ano. As explicações para este cenário são muito estranhas e 
até contraditórias; no entanto, o que pesa mais é a incidência de 
tantas ocorrências em delegacias e hospitais em dias teoricamente 
destinados ao simbolismo de paz e união. 

Nestes dias festivos, talvez devido ao encontro entre familiares 
e ao efeito de mais dois fatores -a forte emoção inerente a este 
momento do ano e a maior liberdade para consumo de bebidas 
alcoólicas- as pessoas parecem vivenciar mais suas diferenças 
de personalidade, seu nível de intolerância e sua fragilidade de 
valores espirituais.

A situação constituída parece ser ideal para deixar aflorar alguns 
sentimentos negativos que culminam com as agressões, violência 
doméstica, discussões extremamente ofensivas e, como produto 
final, o infarto do coração. 

Esperar o telefone tocar nos dias festivos e receber a notícia de 
alguém que está internado por infarto do coração e que este evento 
ocorreu após uma briga familiar, é quase uma tendência esperada.

Vejam, portanto, que por mais incompatível que seja, o infarto 
do coração pode fazer parte da rotina em dias festivos de fim de 
ano. Ainda assim, este cenário ou esta tendência de quase todo 
fim de ano precisaria ser modificada. Já estamos inclusive muito 
atrasados em relação a esta percepção. 

Estas datas festivas realmente deveriam ser motivo de reflexão 
e confraternização, jamais de insultos e agressões. Também não 
deveríamos transformar estas datas em momentos de êxtase al-
coólico e abusos alimentares descomunais.

São dias e datas de transição, nos quais as pessoas certamente 
prospectam metas e objetos a cumprir com bastante motivação. 
Entretanto, não existindo esta conscientização pessoal e coletiva, 
um infarto do coração pode abreviar ou encerrar todo este novo ciclo 
que se pretende cumprir no próximo ano. Alguns poderiam dizer: 
“Tive realmente um infarto do coração, mas não morri”.

Isto pode acontecer mesmo, mas garanto a vocês que, dali 
em diante, você nunca mais será a mesma pessoa, passará a ter 
apreensão e medo constantemente e poderá ter de conviver com 
limitações físicas. 

Num ano de pandemia ainda em andamento, com tantas mor-
tes e sofrimento, com tanto desemprego e pobreza, deveríamos 
transformar estes dias festivos de fim de ano em dias de tensão, 
agressão? Em dias de intoxicação de nosso organismo? Em dias 
para se ter um infarto do coração? Vamos refletir!

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especia-
lização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da 
Unilago - www.coracaomoderno.com.br
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Por que as pessoas podem 

ter um infarto no fim de ano?
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e de MARCIA APARECIDA VILLELA GARBIN. 
DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA e LEIDIANE OLIVEIRA RA-
MOS. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de forma, solteiro, 
nascido em Boa Vista do Gurupi, MA, no dia 01 de novembro 
de 2000, fi lho de DOMINGOS RIBEIRO DE OLIVEIRA e de 
RAIMUNDA ROSA PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de vendas, solteira, nascida em Viseu, PA, no dia 12 de 
outubro de 1996, fi lha de JOCELINO PEREIRA RAMOS e de 
MARIA DE NAZARÉ CASTRO OLIVEIRA. 
ISMAEL DOS SANTOS e NOEDINA LOIOLA DA SILVA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, pintor, viúvo, nascido em Palestina, SP, 
no dia 21 de julho de 1970, fi lho de ANTONIO MARQUES DOS 
SANTOS e de IZORDINA DA COSTA SANTOS. Ela, de naciona-
lidade brasileira, costureira, divorciada, nascida em FORTALE-
ZA, CE, no dia 22 de março de 1972, fi lha de GENESIO LOPES 
DA SILVA e de RAIMUNDA LOIOLA DA SILVA. 
JOSÉ ROBERTO GIOVINAZZO HORTENSE e YARA PAULA 
DE OLIVEIRA NISHIYAMA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido em Bebedouro, SP, no dia 16 de 
janeiro de 1991, fi lho de JOSÉ ROBERTO HORTENSE e de 
GISELE MARIA GIOVINAZZO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
engenheira de alimentos, solteiro, nascida em Araputanga, MT, 
no dia 28 de novembro de 1988, fi lha de JÚLIO NISHIYAMA e 
de CELIA DE OLIVEIRA NISHIYAMA. 
MAYCO VINICIUS BARBOSA e TAIZA RODRIGUES MIRAN-
DA. Ele, de nacionalidade brasileira, coordenador de sistema, 
divorciado, nascido em Monte Aprazivel, SP, no dia 24 de agosto 
de 1989, fi lho de PAULO ROBERTO BARBOSA e de RITA DE 
CASSIA MESSIAS BARBOSA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
pedagoga, solteira, nascida em José Bonifácio, SP, no dia 28 de 
abril de 1993, fi lha de JAIR DONIZETI MIRANDA e de IZANETE 
APARECIDA RODRIGUES. 
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, 07 de dezembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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Seis hospitais em seis mu-
nicípios diferentes na região de 
São José do Rio Preto recebe-
ram, juntos, R$ 1 milhão em 
ações de eficiência energética 
da CPFL Paulista. Cada hos-
pital recebeu uma usina solar 
fotovoltaica e teve a sua ilumi-
nação interna renovada, com a 
instalação de 1.826 lâmpadas 
de LED

Os hospitais contemplados 
são: Santa Casa de Ibirá (R$ 
113,2 mil); Associação Lar 
São Francisco de Assis na Pro-
vidência De Deus em Mirassol 
(R$ 310,5 mil); Santa Casa de 
Monte Aprazível (R$ 293,7 mil); 
Santa Casa de Nova Granada 
(R$ 94,8 mil); Santa Casa de 
Neves Paulista (R$ 74,9 mil) 
e Hospital Assistencial Maria 
C. Neves de Potirendaba (R$ 
143,8 mil).

As usinas, que já estão em 
operação, têm capacidade para 
gerar 329,3 MWh de energia 
por ano, o que equivale ao con-
sumo médio de 139 residências 
por mês. Esta geração, que 
ocorre a partir da luz do sol, irá 
garantir uma economia anual 
de cerca de R$ 85,2 mil aos 
hospitais.

As ações fazem parte do 
programa “CPFL nos Hospitais” 
e buscam ajudar instituições de 
saúde públicas e filantrópicas 

CPFL investe R$ 1 milhão em 
painéis solares em 6 hospitais 

a terem um sistema de energia 
sustentável e, além disso, re-
duzirem sua conta de luz. Isso 
acontece porque a usina foto-
voltaica faz com que o hospital 
precise de menos energia da 
rede da CPFL.

“O programa tem impactos 
financeiros imediatos para as 
instituições contempladas. As 
contas de energia ficam, em 
média, de 35% a 40% menores, 
dependendo das especificida-
des de cada projeto. O valor 
economizado pode ser utilizado 

Vinicius LIMA       
redacao@dhoje.com.br
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para outras necessidades dos 
hospitais”, destacou Felipe Hen-
rique Zaia, gerente de Eficiência 
Energética da CPFL Energia.

Somados os sistemas, eles 
têm capacidade fotovoltaica de 
229,14 kWp. As ações também 
representarão 20,3 toneladas a 
menos de CO2 na atmosfera, o 
equivalente ao plantio de 122 
árvores.

Mais de 150 hospitais públi-
cos e filantrópicos dos Estados 
de São Paulo e Rio Grande do 
Sul já contam com ações de efi-

ciência energética promovidas 
pelo programa CPFL e RGE nos 
Hospitais. Entre as instituições 
beneficiadas em São Paulo 
estão: Hospital de Amor, em 
Barretos; Hospital de Base de 
São José do Rio Preto (Funfar-
me); Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de Vinhedo; Santa 
Casa de Araraquara; Hospital 
das Clínicas de Ribeirão Preto; 
Santa Casa de Ibitinga; Hospital 
Nestor Goulart Reis, de Américo 
Brasiliense, Hospital de Clínicas 
da UNICAMP, em Campinas.

Divulgação

EM MIRASSOL
Restam 193 vagas para castração de animais  

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica do Departamento 
Municipal de Saúde, informou 
nesta terça-feira (7) que ainda 
restam 193 vagas, sendo 98 
para gatos machos e fêmeas, 
20 para cães fêmeas e 75 para 
cães machos para encerrar a 
segunda fase do cadastramen-
to da campanha de castração 
gratuita em massa. A inscrição 
teve início nesta segunda-feira 
(6) e desde então já foram 
cadastrados 407 pets.

A organização já considera 
a campanha um sucesso, uma 
vez que a população compare-
ceu em peso para inscrever os 
animais, seja ou não de esti-
mação. A iniciativa vai auxiliar 
no controle populacional e na 
redução de abandono destes 
animais.

Os cadastros continuam 
das 8h30 às 11 horas no 
Recinto Municipal Leopoldo 
Gotardi, na rua Adolfo Cândido 
de Souza, nº 142, no bairro 

Nossa Senhora Aparecida, e 
as castrações serão realizadas 
entre os dias 20, 21 e 22 deste 
mês, no mesmo local.

O tutor ou responsável in-
teressado em castrar o animal 
deve ser maior de 18 anos, 
portar RG e CPF e comprovan-
te de residência. “A data de 
cadastro vai até completar as 
vagas. Para fazer o cadastro 
não será necessário levar o ani-
mal”, explicou a médica veteri-
nária Evelyn Costa Gonzales de 
Lima, responsável pela ação.

“O serviço será executado 
para o controle populacional 
de cães e gatos e também 
para controlar as principais 
zoonoses do município, prin-
cipalmente a leishmaniose 
visceral canina. A castração 
contribui para reduzir a agres-
sividade e agitação como 
também o risco de fuga e 
consequentemente o atrope-
lamento do animal, além de 
evitar doenças sexualmente 
transmissíveis e outras pato-
logias, como tumor de mama 

em fêmeas e infecções. O 
objetivo é estimular também 
hábitos de posse responsável 
na população”, acrescentou.

Evelyn orienta que para 
realizar a castração, os felinos 

devem pesar a partir de 1,5 
quilos e os caninos a partir dos 
4 meses de idade. “Se for da 
raça Pinchers, a fêmea deve ter 
idade entre 5 e 6 meses”, disse 
a médica veterinária.
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FENOVI

Feira coloca o noroeste paulista no 
centro da ovinocultura brasileira

A FENOVI – Feira No-
roeste Paulista de 
Ovinos -, que co-
meça nesta terça-

-feira, 7 de dezembro, véspera 
do feriado de Nossa Senhora 
da Conceição, no Recinto Ex-
posições “Alberto Bertelli Lucat-
to”, marca o início de um novo 
ciclo do setor da ovinocultura 
para fomentar a atividade na 
região de  Rio Preto, conside-
rada importante e estratégica 
para o agronegócio brasileiro.

Organizada pela Associação 
Noroeste Paulista de Ovinocul-
tores (ANPOVINOS) e correali-
zada pela Prefeitura Municipal 
de Rio Preto por meio da Se-
cretaria de Agricultura e Abas-
tecimento, a FENOVI envolve 
toda a cadeia produtiva em 
sua programação, do melho-
ramento genético a pratos da 

alta gastronomia, segmento 
em que a carne de cordeiro é 
bastante apreciada. Até o pró-
ximo domingo, 12 de dezem-
bro, a FENOVI irá contar com 
calendário técnico e também 
atrações para o público geral.

Entre as atividades mais 
voltadas para o setor, destaque 
para a 14ª Exposição Nacional 
das Raças Dorper e White Dor-
per, realizada pela Associação 
Brasileira dos Criadores de 
Dorper e White Dorper (ABC-
Dorper), e para o 1º Congresso 
Nacional da Carne Ovina, cujas 
palestras também têm início 
nesta terça-feira, 7 de dezem-
bro, seguindo até quinta-feira, 
9 de dezembro.

“A FENOVI constitui uma 
grande vitrine de negócios. 
Não se trata apenas de julga-
mentos de raças ovinas, mas 
de uma série de ações que 
darão ao produtor do Noroeste 
Paulista um perfil completo 
da ovinocultura nacional. Nas 
palestras do congresso técnico, 
por exemplo, falaremos sobre 
a criação de ovinos no Brasil 
na atualidade e para onde ela 
caminha”, destaca o presiden-
te da FENOVI, Paulo Vianna, 
que também é presidente da 
ANPOVINOS, organizadora do 
evento.

Segundo Vianna, a FENOVI 
nasce grandiosa e consolida-
da no calendário de eventos 
agropecuários. “Em 20 anos 
visitando e participando de 
feiras, é a primeira vez que vejo 
um evento com essa estrutura 
e grandeza. O interesse de 
empresas do setor e de outros 
segmentos em participar tem 
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superado todas as nossas ex-
pectativas”, completa.

O secretário municipal de 
Agricultura e Abastecimento, 
Pedro Pezzuto, destaca a diver-
sidade que é característica do 
agronegócio na região de Rio 
Preto. “A feira representa novas 
alternativas de negócio para os 
produtores, fortalecendo ainda 
mais a cadeia agroempresarial 

na região. Justamente por isso 
consideramos a FENOVI impor-
tante e estratégica.”

A expectativa da organiza-
ção é oportunizar excelentes 
negócios ao longo da feira. 
Somente os dois leilões de ovi-
nos das raças Dorper e White 
Dorper, programados para a 
sexta e sábado, 10 e 11 de 
dezembro, deverão movimentar 

mais de R$ 1,5 milhão. Além 
disso, a FENOVI reunirá estan-
des de diferentes empresas 
ligadas à cadeia produtiva da 
ovinocultura, do melhoramento 
genético à veterinária.

A FENOVI contará com a 
participação de mais de 700 
ovinos das raças Dorper, White 
Dorper, Suffolk, Poll Dorset, Ile 
de France, Santa Inês e fêmeas 

de rebanho geral, para julga-
mentos, exposição e comer-
cialização. Estarão presentes 
52 cabanhas (fazendas) dos 
estados de São Paulo, Paraná, 
Bahia, Alagoas, Pernambuco e 
Rio de Janeiro. O evento mo-
vimenta diferentes setores da 
economia rio-pretense e gera 
mais de 70 postos de trabalho 
temporários diretos.

Em 20 anos 
visitando e 

participando de 
feiras, é a primeira 

vez que vejo 
um evento com 
essa estrutura e 

grandeza

“

”
FERIADO

O QUE ABRE E 
FECHA HOJE

Por conta do feriado de Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição, padroeira da Diocese de Rio Preto, alguns 
serviços públicos do município não terão atendimento 

nesta quarta-feira (8) mas retomam as atividades em horário 
normal na quinta-feira (9). Confira o que abre e o que fecha:

Farmácia Municipal: 8h às 14h
Unidades Básicas de Saúde: Fechadas
Unidades de Pronto-Atendimento: 24 horas para atendi-

mento de urgência e emergência, sendo: UPAs Jaguaré, Norte, 
Tangará, Santo Antonio e Vila Toninho (atendimentos respiratórios 
e não respiratórios).

Poupatempo: Fechado
Prefeitura Regional Norte: Fechada
E-digital (Estacionamento Rotativo): Não será cobrado
Shopping HB: Fechado
Shopping Azul: 8h às 15h
Mercado Municipal: 7h às 12h
Feiras Livres: 6h30 às 11h30
Pontos de apoio: Fechados

Lazer:
Cidade da Criança: 9h às 17h
Parques Ecológicos Norte e Sul: 9h às 17h
Parque Fred Navarro: 9h às 17h
Pet Park: 8h às 17h
Zoológico Municipal: 9h às 17h

Voltam na quinta-feira (9): Bibliotecas e museus municipais, 
Procon, Semae, Secretaria da Fazenda, Secretaria Trânsito, Trans-
porte e Segurança, Secretaria de Obras e Secretaria de Habitação.

LEGIÃO

CEAGESP

LBV doa alimentos para famílias 
em vulnerabilidade social

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) realiza no fim do 
ano a sua tradicional 

campanha “Natal Permanente 
da LBV – Jesus, o Pão nosso de 
cada dia!”. Para isso, a entidade 
conta com a ajuda de múltiplos 
colaboradores para angariar os 
donativos, cuja meta é entregar 
50 mil cestas de alimentos não 
perecíveis a milhares de famílias 
que participam dos serviços e 
programas socioeducacionais 
da Instituição e também as 
assistidas por organizações 
parceiras em todo o país.

Neste ano a ajuda da LBV 
chegou em Mirassol, doando 70 
cestas de alimentos não pere-
cíveis para o Centro Espírita Es-
perança. A entrega das doações 
aconteceu nesta terça-feira (7) 
de forma organizada, seguindo 
todas as recomendações das 
autoridades de saúde.

Edir Maria Bertolussi foi 
uma das que recebeu a cesta 
e agradeceu emocionada. “Esse 

período de pandemia tá sendo 
muito difícil para minha família, 
pois a gente tá com a minha irmã 
operada e acamada, tomando 
muitos remédios e usando uma 
bota ortopédica para conseguir 
andar. Nós estamos gastando 
muito. Essa cesta de alimentos 
doada pela LBV é maravilhosa 
e representa uma benção de 
Deus”, afirmou.

Na ocasião, Maria Oriede He-
lena Aprile, dirigente do Centro 
Esperança, destacou a impor-
tância desse alimento na mesa 
dessas famílias: “A necessidade 
das pessoas têm aumentado, 
então essa parceria com LBV 
veio  em um momento maravi-
lhoso, desta forma conseguimos 
manter o nível de atendimento 
com qualidade e as pessoas  
saem daqui com a certeza de 
um mês tranquilo e  um Natal 
feliz”, afirmou.

A gestora Social da LBV, Pau-
la Fernandes, destaca a impor-
tância da ação: “Graças a ajuda 
de doadores e voluntários, a LBV 
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segue com esse compromisso 
de ajudar a quem mais precisa. 
É muito importante parcerias 
com instituições como o Centro 
Espírita Esperança, dessa forma 
conseguimos garantir um natal 
mais digno e feliz para milhares 
de famílias em situação de in-

segurança alimentar”, afirmou.
Para doar para a LBV basta 

acessar o site www.lbv.org.br ou 
fazer uma transferência bancá-
ria via PIX pelo e-mail pix@lbv.
org.br. Se preferir, ligue para o 
telefone 0800 055 50 99 para 
participar da iniciativa.
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Rio Preto recebe Feira de Natal de Flores, Artesanatos e Sabores

Cerca de 50 exposi-
tores, entre permis-
sionários de flores 

e artesãos, vão participar 
da Feira de Natal de Flores, 
Artesanatos e Sabores na 
Ceagesp de Rio Preto entre 
os dias 8 e 11 de dezembro, 
das 8h às 17h.

Para o presidente da Apro-
rio (Associação dos Produto-
res e Comerciantes do Mer-
cado de Flores de Rio Preto), 
Josildo Pereira de Souza, o 
Dido, a ideia de promover a 
Feira de Natal da Ceagesp é 
fomentar o comércio local e 

dos artesãos da cidade.
“Os visitantes poderão 

encontrar uma variedade 
imensa de flores, sem contar 
na variedade de produtos de 
decoração para casa, jardim 
e flores permanentes para 
deixar sua casa ainda mais 
linda nessa época de Natal”, 
explicou Dido.

Para o gerente da Ceagesp 
Rio Preto, Carmo Martim 
Macedo, “o evento vem so-
mar, pois traz mais público, 
aumentando as comerciali-
zações, consolidando o seg-
mento de flores,  que é um 
mercado promissor.”

Os visitantes vão poder 

encontrar muitas flores, plan-
tas ornamentais e frutíferas, 
naturais e permanentes, ar-
tigos florais, acessórios de 
decoração para casa e jardim; 
barracas de artesanatos com 
tapetes, panos de prato, 
toalhas, bonecas, saboaria, 
bijuterias, cosméticos natu-
rais, cartonagem, artigos re-
ligiosos (pulseiras, camisetas 
e colares), costura criativa, 
acessórios de capim Dourado, 
almofadas personalizadas 
além de imagens Sacras, 
acessórios em macramé, fi-
tarias, utensílios domésticos, 
decoração, aromatizadores e 
óleos essenciais, artigos em 

crochê, sousplat, mesa posta, 
e todo tipo de decoração para 
enfeitar a casa no Natal.

A feira também contará 
com sabores como comida 
árabe, acarajé, espetinhos 
de carne, queijos, porções de 
panceta, pão com linguiça es-
palmada, panetones caseiros, 
pão de mel, palha italiana, 
torrone com damasco além de 
balas de coco geladas e baia-
nas, pão de queijo, pipocas 
tradicional e gourmet, queijos 
da Serra da Canastra, requei-
jão e provolone, capuccino, 
cachaça e licores artesanais, 
pamonhas, água de coco, 
refrigerante, sorvetes e chopp.
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Serviço: 

Feira de Natal na Ceagesp de Flores, Artesanatos e Sabores
Dias 08, 09, 10 e 11 de dezembro - das 8h às 17h
Entrada gratuita e aberta ao público
Local: CEAGESP/CEASA – Avenida. João B. Vetorazzo, 1600 

– Distrito Industrial |S. José do Rio Preto.
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Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário 
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber 
que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de 
Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 16 de 
Dezembro de 2021 às 10:40 horas. Segundo Leilão: dia 20 de Dezembro de 2021 às 10:40 horas. Local do Leilão: 
Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no 
catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 01, da quadra M, situado no 
loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as 
seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 6,33m e divide-se com a Rua Projetada B; 13,33m em curva na 
confluência da Rua Projetada B com a Rua Projetada 10; do lado direito de quem da Rua Projetada B olha para o imóvel 
mede 9,51m e divide-se com a Rua Projetada 10; do lado esquerdo mede 19,02m e divide-se com o lote 02; e finalmente 
nos fundos mede 14,50m e divide-se com parte do lote 27; encerrando uma área superficial total de 252,56 m². Matrícula 
nº 150.044 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 
1º Leilão R$ 125.997,41. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 256.789,36. Caso não haja licitantes ou 
não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 20 de Dezembro de 2021, 
às 10:40 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, 
das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora 
antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor 
da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta 
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a 
título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão 
será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, 
locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja 
por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, 
situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do 
arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante 
o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por 
cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos 
que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou 
locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas 
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem 
como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
CONSULTA PÚBLICA 03/2021

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado 

de São Paulo - ARTESP comunica a prorrogação do prazo para recebimento de 

contribuições à Consulta Pública 03/2021, que trata do Projeto de concessão 

para a prestação dos serviços públicos de operação, manutenção e realização 

dos investimentos necessários para a exploração do sistema rodoviário do  

Lote denominado Noroeste.

Diante disso, os interessados poderão encaminhar suas contribuições até 10  

de janeiro de 2022, conforme regulamento disponível no site da ARTESP  

(www.artesp.sp.gov.br).

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial 
n° 42/2021. Objeto: Contratação de empresa para o for-
necimento de refeições (café de manhã, almoço, café da 
tarde, jantar e ceia), destinados às delegações da 52º Copa 
São Paulo de Futebol Junior 2022 – Sede Tanabi – SP, 
fi cando designada para o dia 22 de dezembro de 2021, as 
09h30min, à sessão de entrega, credenciamento e abertu-
ra 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 028/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 028/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Registro de preços para aquisição de coleções 
educacionais. Sessão: 09h00 do dia 21/12/2021, na sede da 
Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através 
do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 07 de dezembro de 
2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 029/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 029/2021, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de água mineral. 
Sessão: 11h00 do dia 21/12/2021, na sede da Biblioteca 
Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo 
e maiores informações poderão ser obtidas através do site 
www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@ba-
dybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 07 de dezembro de 2021. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 030/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 030/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Registro de preços para aquisição de gás 
de cozinha. Sessão: 14h00 do dia 21/12/2021, na sede da 
Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através 
do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 07 de dezembro de 
2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 031/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 031/2021, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Registro de preços para aquisição de leite e 
bebida láctea. Sessão: 15h00 do dia 21/12/2021, na sede da 
Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através 
do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 07 de dezembro de 
2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 032/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 032/2021, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de pães. Sessão: 
16h00 do dia 21/12/2021, na sede da Biblioteca Municipal, 
na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores 
informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.
sp.gov.br. Bady Bassitt, 07 de dezembro de 2021. LUIZ AN-
TONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. FABRÍCIO CANUTO DE ANDRADE e CAMILA DE 
SOUZA MAXIMO, sendo ELE fi lho de MARIA APARECIDA 
CANUTO DE ANDRADE e de e ELA fi lha de OROZIMBO 
FERREIRA MAXIMO e de MARIA HELENA FERREIRA DE 
SOUZA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se al-
guém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 07/12/2021.



SOCIAL Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira 
08 de dezembro de 2021

ANIVERSÁRIO BADALADO I 
Após quase 550 dias de isolamento, o Clube Monte Líbano 
ressurgiu com ênfase no cenário social realizando dia 27 de 
novembro, de seu Baile de Aniversário, oportunidade em que 
comemorou no salão de festas Nelson Silva, seus 91 anos. Na 
árdua luta empreendida pela sociedade e pelo estado brasileiro 
para garantia da saúde das pessoas, introduzindo no ordenamento 
social, normas com o propósito de promover, proteger e assegurar 
a distância do demolidor Covid 19, criou-se em decorrência, uma 
usina de crises que fez gato e sapato dos encontros sociais.

    Dos R$ 11 milhões 
de dívidas trabalhistas, 
o Automóvel Clube em 
agora apenas R$ 900 mil, 
programados, rigorosamente 
em dia,graças ao trabalho 
realizado pela Diretoria Jesus 
Martin Neto.

     O Hotel Maksoud Plaza 
fechou depois de 42 anos 
de glamour. Me lembro que 
estive na inauguração ao lado 
dos saudosos Nenê Homsi e 
César Muanis, a convite de 
Henry Maksoud, de saudosa 
memória.

     Dia 27 de janeiro, o 
cirurgião plástico Luiz Fernando 
Frascino e a mulher Rose e os 
filhos, viajam para Lisboa onde 
reside sua filha Giulia.

    O recifense Rodrigo 
Marques apresenta dia 11 de 
dezembro às 20h30, no Teatro 
Paulo Moura, seu show de 
stand-up comedy “O inimigo 
do Nível”.

    O humorista Rodrigo Capella 
apresenta dia 11 de dezembro 
o stand-up “O pai tá off” às 
21 horas no Coco Bambu no 
Shopping Iguatemi. O ingresso 
tem jantar incluído.

    A campeã olímpica Carol 
Gattaz deu uma camisa 
autografada para o sorteio 
em prol da ARCD de Rio Preto 
a pedido do buteco Gustavo 
Lima.

     Dentro de 20 dias será 
inaugurada a praça em frente 
ao Centro Parque Estoril.

    Se tem uma coisa que 
me incomoda, é  esse hábito 
incorporado pela pandemia 
de dar um “murro” na hora do 
cumprimentos. Acho hipócrita, 
porque o aperto de mão e o 
murro não fazem diferença.

     A comediante curitibana 
Bruna Louise apresenta dia 12 
de dezembro às 21 horas no 
Teatro Paulo Moura, o show “A 
Desbocada”, trazida pela EV7 
Produções e Teatro GT.

    A Orquestra Camerata 
Jovem Beethoven apresenta 
dias 16 dezembro, uma 
quinta-feira, às 16 horas e dia 
23 de dezembro, às 20 horas, 
um imperdível Concerto de 
Natal. Agende-se.

    O Parque fundado pelo rio-
pretense Beto Carrero (Sérgio 
Murad), unido ao Wet’n wild, 
pretende comprar o Hopi Hari.

    Millôr Fernandes morava no    
Meier e ele deve ter pensado 
numa “brincadeira” dessas 
quando disse que sua infância 
foi tão maravilhosa quanto a de 
qualquer outro mentiroso.

      Natural de Caçapava, 
na região de São José dos 
Campos, Diogo Almeida 
apresenta dia 19 de dezembro, 
um domingo às 19 horas, no 
Teatro Paulo Moura o show de 
stand-up “Vida de Professor- 
Segunda Chamada”. Evento da 
EV7 Produções e Teatro GT.

     Irmão do polêmico youtuber  
Felipe Neto, o Luccas Neto se 
apresenta dia 3 de abril no 
Centro Regional de Eventos, 
trazido pela EV7 e Teatro GT.

PRAZERES II 
A Alianza Eventos, de Fred Tonelli, Hugo Pastel e Vitor Miranda  
realiza domingo, dia 12, um almoço no Villa Conte, das 13 às 19 
horas, com show de Jorge & Matheus. Depois de demonstrar a 
inescapável sua finitude com a recente pandemia,o ser humano quer 
mesmo é reverenciar a vida sem deixar espaços vazios na sua carta 
de prazeres, enfatizando veementemente a alegria de reencontrar 
amigos. As 160 mesas colocadas à venda- as mais caras,para 6 
lugares a R$ 20 mil- estão esgotadíssimas.

CAMPANHA DE NATAL II
Aliás, ao que parece, a chegada 
do empresário Kelvin Kaiser 
ao comando da entidade, 
deu outra ótica e dimensão 
ao período mais generoso e 
frutífero do comércio, o Natal, 
que está sendo mais valorizado 
como a bonita apresentação 
do musical Grinch dirigido pela 
competente Ligia Aydar e a 
construção de uma Casa do 
Papai Noel lúdica e bonita. 

PRÊMIO II 
O cirurgião plástico  rio-pretense 
Ivan Rollemberg,concorreu ao 
Prêmio Glow que escolhe em 
São Paulo os melhores do 
ano no mundo da beleza e do 
entretenimento. Os laureados  
foram anunciados segunda-feira.

PRAZERES I 

Se não for um refrigério efêmero e não chegarem novidades 
desagradáveis que nos obriguem a pular sem rede de segurança, 
depois dessa trajetória messiânica, o isolamento social que 
revestiu de opacidade, o nosso cotidiano está subindo no 
telhado. Rio Preto tem uma forte relação de identidade com 
festas e eventos e uma atração irresistível para esses encontros. 
E aproveitando o feriado de hoje, Rodolfo Del’Arco dá dimensões 
cintilantes à comemoração de seus 40 anos, recebendo em 
torno de 500 amigos,aproveitando que os códigos de prazer de 
nossa sociedade começam a mudar aos poucos. O olhar agudo 
do banqueteiro Fabinho Faria é quem deu forma à festa que se 
inicia na hora do almoço e tem seu deadline às 10 da noite. Com 
comida e bebida generosamente servidas e duas bandas, além 
do DJ Eistein animando os convidados, a festa promete ser um 
divisor de águas.

SHOWS
A programação do Rio Preto Rodeo 
Country Bulls, de Paulo Emílio 
Azevedo Marques, publicada aqui 
em primeira mão, sofreu uma 
ligeira alteração. DJ Jetleg no 
sábado Israel e Rodolfo Maiara e 
Maraisa no domingo homenagem 
a Marília Mendonça.

ANIVERSÁRIO BADALADO II  
O Monte Líbano pavimentou seu solo sagrado de festas de maneira 
correta. Ao invés de oferecer um baile como era tradição, evitou um 
comportamento impróprio que poderia carecer explicações toscas 
e adotou um tom conciliatório. Preferiu apenas um show, com o 
cantor Daniel, demonstrando assim que a Diretoria Nadim Cury/ 
Paulo Voltarelli está sempre atenta ao processo civilizatório. Os 
associados atenderam ao chamado da diretoria e lotaram o salão 
para aplaudir o cantor, numa noitada de grande confraternização.

PRESENÇA 
Jair Bolsonaro deverá vir a Rio 
Preto em janeiro de 2022, para 
inaugurar a ampliação da BR 
153, essa belíssima obra de 
engenharia que rasga o entorno 
da cidade com características 
de Primeiro Mundo. O advogado 
Marcelo Zola Peres, presidente 
do Albergue Noturno e o médico 
Paulo Bassan, que foram 
parceiros como candidatos 
a prefeito e vice nas últimas 
eleições, querem incluir um 
almoço no Hospital Bezerra 
de Menezes na agenda do 
presidente. Afinal, a instituição 
que é filantrópica e atende 
todo o Brasil-da qual Marcelo é 
diretor voluntário-recebeu uma 
verba de R$ 2,5 milhões do 
Governo Federal. O almoço seria 
em torno e até 500 pessoas, 
mas a vinda de Bolsonaro 
depende da conciliação da 
agenda da Presidência com a 
do Ministério da Infra Estrutura.

FEBRE 
O Beach Tennis está chegando a Rio Preto com força total e de forma 
ruidosa. Dois de nossos clubes, o Automóvel Clube e o Harmonia 
já aderiram à novidade. No Automóvel Clube, as novas quadras 
ainda não inauguradas, abrigaram no fim de semana, um torneio 
que trouxe muita gente de fora e as partidas reuniram jogadores 
desde a manhã até quase meia-noite tanto no sábado como no 
domingo. No Harmonia, o torneio realizado entre associados, reuniu 
um grande número de participantes e teve um concorrido almoço 
de encerramento no domingo, que dominou os espaços do bar da 
pérgula. 

NOVO RESTAURANTE
O médico e professor Fernando 
Nestor Fácio Jr. anda feliz 
com o sucesso do restaurante 
Nonno, na Avenida JK, próximo 
do Rancho do Cupim, que 
seu filho, o chef de cuisine 
Leonardo Fácio, acaba de 
abrir. Oferecendo comida ítalo-
brasilira, e com apenas 32 
lugares, a casa ainda só tem 
tido clientes que são avisados 
à boca pequena e com reserva 
prévia, pois pretende que 
o atendimento e a cozinha 
estejam bem ajustados, para 
depois começar a divulgar. 
Reservas, pelo telefone 3226-
7906, das 16 às 19.

LIVE
Hoje, a Lide Noroeste Paulista, 
r ecebe  a  sec re tá r i a  do 
Desenvolvimento Econômico 
do Estado de São Paulo, 
Patrícia Ellen, para participar 
da Lide Live, um encontro 
online exclusivamente para 
associados da entidade, onde 
ela falará sobre prioridade 
e investimentos para 2022 
no Estado de São Paulo, 
mostrando em primeira mão, os 
planos do Governo do Estado de 
São Paulo para o próximo ano.

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

VIAGEM 
Deguinha e Anita Zancaner embarcaram ontem para Londres, 
onde residem seus filhos Renata e Bruno, seu genro, sua nora e 
os três netos. Passam com eles as festas de fim de ano. Deguinha 
retorna ao Brasil dia 3 e Anita, no final de janeiro. 

PRÊMIO I
De família rio-pretense, o 
empresário curitibano Gabriel 
Falavina Dias, curador da 
incorporadora ALTMA, recebeu 
em noite de gala, o prêmio de 
Empreendimento Sustentável 
do Ano, concedido pela ADEMI- 
Associação dos Dirigentes 
de Empresas do Mercado 
Imobiliário do Paraná ao seu 
novo lançamento chamado 
Arten. Na mesma cerimônia, 
o prefeito curitibano Rafael 
Greca recebeu o prêmio de 
Personalidade do Ano. Gabriel 
é neto de Dinorath Ribeiro 
Falavina e Nadalete Amorim 
Dias.

CARDÁPIO I 

O Don León já divulgou o cardápio da festa do réveillon, que 
realizará no restaurante Panorâmico do Automóvel Clube dia 
31 de dezembro das 22 horas às 2 horas da manhã do dia 1º, 
com show ao vivo com Anisinho Martin in Concert: E leiam com 
atenção, porque está cativante. Entradas: frutas variadas, salada 
mix de folhas, vinagrete espanhol com páprica, tomates em cubos 
com cebola e louro, batatinhas Madrid com especiarias e azeite; 
tortilla tradicional espanhola, abacaxi no caramelo com cubos e 
mix de pimenta, melão com fetas de jamón, ovinhos de codorna no 
molho de laranja com mel, seis sabores de patês e pães variados.

CARDÁPIO II  

Pratos principais: Pernil Ibiza (assado com especiarias da 
Espanha), Lombo Sevilha (lombo assado e recheado com frutas), 
frango Málaga (assado e recheado com farofa), frango Pamplona 
(desossado e assado com 4 queijos e frutas), peru Tenerife (assado 
com legumes) peru León (assado ao molho de laranja), carne bovina 
Aragón (carne ao molho espanhol), rocambole de frango Girona 
(com espinafre), paella valenciana. Guarnições: arroz branco, arroz 
branco com castanhas,batatinha gratinada com queijo, brócolis com 
crispy de bacon,couve flor gratinada, cenoura com crispy de jamón, 
puchero espanhol e lentilhas. Sobremesas: creme de catalã com 
caramelos triturados, saladas de frutas e profiteroles com recheio 
de chocolate meio amargo. Preço: R$ 280,00 para sócio e R$300 
para não-sócio. Bebidas à parte, rolha livre.  

CAMPANHA DE NATAL I

Diferentemente do que vinha 
sendo feito nos últimos anos, 
a decoração do prédio da Acirp 
neste Natal, assinada por  Talita 
Cunha,troca a dramaticidade 
e o diálogo religioso dos anjos 
e trombetas e o romantismo 
da memória afetiva de papais 
noéis, por uma ornamentação 
mais arquitetônica e clean e nos 
remete – reservadas as devidas 
proporções - ao elegante prédio 
da Cartier na Midtown East em 
New York.

A arquiteta Silvia Casagrande, que está à frente da refor-
ma do Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, cujas 

obras deverão ser inauguradas em janeiro de 2022

A-8

Cláudio Parise foi muito festejado pelos amigos no dia de 
ontem, quando ganhou idade nova. 

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

ESQUENTANDO 
Aceleraram as vendas de 
convites para o réveillon do 
Amicci do Quinta do Golfe, que 
andava meio morno. Pelo andar 
da carruagem, vai ter lista de 
espera. O primeiro lote já está 
quase sold-out.
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* 

* Parecidas como duas irmãs gêmeas, a atriz Regina Duarte 
e Evanilda do Amaral. 
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