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Na última sessão ordinária 
do ano o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) sofreu uma dura derrota 
em plenário, contando inclusive 
com a participação dos verea-
dores que compõem a base de 
apoio ao seu governo. Por 13 
votos contrários e 2 favoráveis 
a Câmara rejeitou nesta terça-
-feira, 14, projeto de lei comple-
mentar que previa aumento de 
12% no IPTU. Saiba como votou 
cada vereador.                   Pág.A3

Passageiro 
é detido se 

masturbando 
dentro de 

ônibus
Pág. A4

Câmara aprova 
repúdio a 

especial de 
Natal do Porta 

dos Fundos
Pág. A3

Servidores municipais querem 18% de reajuste salarial
Pág. A2

Hospital da 
Região Norte 
deve atender 

no 1º semestre
O secretário de Saúde de 

Rio Preto Aldenis Borim afir-
mou que o Hospital Municipal 
da Região Norte deverá entrar 
em funcionamento no primeiro 
semestre do próximo ano. O 
hospital terá um mínimo de 
288 funcionários, entre mé-
dicos, enfermeiros, técnicos e 
setor administrativo   Pág.A5.

Mirassol 
precisa reveter 
desvantagem 

para ir à final do 
Paulista Sub-20

Pág. B1

HCM confirma 
morte de criança 
com síndrome 

respiratória
“A Funfarme,confirma o óbito 

de uma criança por Síndrome 
Respiratória Aguda Grave no 
hospital, porém em respeito à 
Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) e familiares, a instituição 
não tem autorização para divul-
gar outras informações”, diz a 
nota divulgada ontem. Pág.A5

Votação 
teve protes-

to e com 
votos dos 

vereadores 
da base do 

governo Edi-
nho, Câma-

ra rejeitou 
aumento do 

IPTU para 
2022

INCENSOS Loja de Rio Preto oferece hoje palestra com 
proifissional que produz incensos para o Vaticano. Saiba como 
garantir sua vaga lendo a reportagem.          Pág.B2

VISITA
Prefeito Edinho 

recepciona o 
ex-presidente 
Michel Temer 
no aeroporto 

de Rio Pre-
to ontem.          

Pág.A3

edinho e temer 
no aeroporto

Preso roubando 
fiação, acusado 
ofende policiais 

e fica nu na 
delegacia
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Secretários 
negam 

irregularidades 
na merenda 

escolar
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“Por mim,  você  
não  esperou”

Devo  confessar---
Refletí  sua  imagem
E  tive  desconsolo
Em  ali  chegar,
Seu  perfil
E  ausência
Pareceram  a  sequência
De  um  pesadelo

Você,
A  mim
Começara  notar,
Tal  mercê
Inundou  aos  meus  sentimentos
E  coração!
Tal  emoção
Cingiu  olhos  e  fisionomia

Eu  desconhecera
Tal  fato
Talvez
Arrefecera
Minha  busca,  ante  sua  apreciação,
Ou,  descontentamento!
Contrastando  com  sua  meiguice

Meu  ser
Incoerente
E  vazio,
Por  ter
Anelado  a  paz,
Assim  “ví”
E  sentí
Chegar  a  agastura

Mas,  você
Lá  estava---
Talvez  a  sorrir,
Sei  porquê---
Sentimentos  bons
São  inabaláveis
E  afáveis,
À  nós  ambos,  a  enaltecerem

Não  queria
Parecer  apaixonado
No  ínterim!
Dir-lho-ia,
Mas,  você  desapareceu!
Ficou  seu  vulto
Bem  oculto
Na  sombra  do  olhar!

Tolinha,
Por  mim,  você  não  esperou,
Custei  a  corresponder,
Mas  eu  tinha
Já,
Um  projeto  a  tecer,
O  mesmo  prazer
A  devotar

Por  mim  esperando,
Alimentaria  à  uma  felicidade
Jamais  pessentida  antes,
Mesmo  distante,  imaginando---
Um  simples  encontro,
Mas,  meu  íntimo  a  rugir
Vindo  ao  coração  ferir,
Pela  sua  demora

Agora
Saudoso
Do  seu  semblante,
Sem  demora
Repassarei  pensamentos
À  conceberem  “a  mil”,
Sua  lembrança  servil,
Nesta  mente  confusa

Preciso
Extirpar  o  amor
Pois,  desta   forma,  nem  posso  conhecê-lo!
Fugiu-me  o  juízo
Sob  tal
Inconstância,
À  reter  fé  e  concordância,
Fazendo  de  mim,  o  mesmo  de  antes.

“Por  alguém,  no  qual  penso”
9/9/1977 – 6/10/1989 – 31/8/1996
Sderlon  Scarim 

POESIA

Vicinal da Vila Azul terá 
R$ 16,8 mi em melhorias

A vicinal que se estende 
por toda a região da Vila Azul, 
em Rio Preto, receberá inves-
timentos de R$ 16,8 milhões 
para melhorias em nova fase 
do programa estadual Novas 
Estradas Vicinais. Nesta segun-
da-feira, 13, o governador João 
Doria (PSDB) e o vice Rodrigo 
Garcia (PSDB) anunciaram no 
Palácio dos Bandeirantes a 
pavimentação de quase 1,2 mil 
quilômetros de vicinais, ou 106 
vias do tipo, com investimento 
total de R$ 1,8 bilhão.

O vereador Renato Pupo 
(PSDB) esteve em São Paulo ao 
lado do secretário de Desenvol-
vimento Regional, Marco Vinho-
li, presidente estadual do PSDB, 
confirmando os investimentos 
em Rio Preto. “Luta antiga 
com reuniões em São Paulo, 
DER, Prefeitura e finamente a 
assinatura para a pavimentação 
de 6,8 km da Estrada Vicinal 
da Vila Azul”, disse o vereador.

Na região de Rio Preto cons-
tam obras de melhorias em 
vicinais de Estrela d`Oeste, no 
valor de R$ 16,4 milhões, em 
Mendonça, R$ 15,5 milhões, 
Potirendaba, R$ 10,3 milhões, 
Dolcinópolis, R$ 8 milhões, 
Santa Albertina, R$ 7,5 mi-
lhões.

Os recursos serão desti-
nados à pavimentação das 

Raphael FERRARI    
redacao@dhoje.com.br
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estradas, recuperação funcional 
e modernização para dar mais 
segurança e conforto aos usu-
ários. Com essa nova etapa, 
que já é a sétima, o programa 
coordenado pelo DER (Departa-
mento de Estradas de Rodagem) 
soma investimentos de R$ 6,2 
bilhões, o que corresponde a 
546 obras em cinco mil kms 
de estradas, gerando mais de 
40 mil empregos, entre vagas 
diretas e indiretas.

O investimento previsto faz 
parte do programa Pró SP, um 
amplo pacote de obras estru-
turantes do Governo do Estado 
para auxiliar na retomada do 
crescimento econômico, oferta 
de emprego e geração de renda 
em 2021 e 2022. A iniciativa 
prevê recursos que totalizam R$ 
50 bilhões para obras nas áreas 
de infraestrutura, transportes, 
educação e saneamento.

“As obras de recuperação 

e modernização das estradas 
vicinais estão a todo vapor em 
mais da metade dos municí-
pios de São Paulo. O anúncio 
de hoje foca na pavimentação 
de vicinais estratégicas para o 
escoamento da produção, trans-
porte escolar e, principalmente, 
na melhoria da qualidade de 
vida das pessoas que vivem e 
trabalham nas cidades do inte-
rior do nosso Estado”, destacou 
Rodrigo Garcia.

Doria e Garcia durante anuncia da nova fase do programa de recuperação de vicinais

REUNIÃO
Prefeitura e IBGE preparam Censo 2022 em Rio Preto

A Prefeitura de Rio Preto 
e o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) re-
alizaram nesta segunda-feira 
(13/12) a primeira Reunião 
de Planejamento e Acompa-
nhamento relativa ao Censo 
Demográfico 2022, com a 
participação do prefeito Edinho 

Araújo, secretários municipais 
e servidores, representando as 
secretarias de Assistência So-
cial, Comunicação, Educação, 
Planejamento e Saúde.

O coordenador de área do 
IBGE para a região Pedro Krue-
ger e o coordenador censitário 
para a cidade Igor Santana 
apresentaram o plano para a 
realização do Censo em Rio 

Preto e solicitaram apoio logís-
tico ao poder público, especial-
mente no que se refere à im-
plementação de seis postos de 
coleta no município, locais em 
que os supervisores poderão dar 
assistência aos recenseadores.

Estima-se que a cidade 
terá 436 recenseadores, tra-
balhando em 850 setores para 
levantar os dados de aproxima-

damente 170 mil domicílios.
Ainda não foi divulgado o 

cronograma do processo sele-
tivo, mas o início do Censo está 
previsto para o dia 1º de junho 
de 2022.

A partir desta reunião, o 
município vai estabelecer uma 
comissão para acompanhar e 
dar suporte ao IBGE na reali-
zação do Censo.

Da REDAÇÃO
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Servidores municipais aprovam 
pedido de 18% de reajuste

Os servidores municipais de 
Rio Preto aprovaram a pauta de 
reivindicações da campanha 
salarial de 2022 em assem-
bleia realizada no final da tarde 
desta terça-feira (14) no Clube 
do Lago.

Segundo Sanny Lima Braga, 
presidente do SSPM (Sindicato 
dos Servidores Públicos Muni-
cipais de Rio Preto e região) os 
participantes foram unânimes 
sobre a necessidade da repo-
sição das perdas acumuladas, 
lembrando que em 2021 os 
servidores tiveram zero de rea-
juste graças as Lei 173/2020.

Segundo Sanny, a assem-
bleia foi importante para dia-
logar com os servidores sobre 
seus anseios e expectativas 
além de buscar o coletivo para 
que juntos possam conquistar 
as reivindicações apresentadas 
e aprovadas.

A pauta será encaminhada 
nos primeiros dias de janeiro 
de 2022 para o prefeito Edinho 

Araújo.
Os servidores têm um perdas 

salarias acumuladas nos últimos 
20 anos de 2001 à 2021 de 
32,20% – sendo que neste pe-
ríodo em quatro oportunidades 
os servidores tiveram reajuste 
zero, sendo nos anos de 2002, 
2003, 2017 e 2021, segundo 
o sindicato.

Fazem parte da 
pauta o pedido de:
– Reposição de 18% – so-

mando assim apenas as perdas 
acumuladas nos últimos dois 
anos, sendo composto pela re-
posição do INPC de 2020 que foi 
de 4,52%, mais o INPC previsto 
para 2021 que deve ficar em 
torno de 10% – além de mais 3% 
como proposta de compensação 
salarial devido ao aumento da 
contribuição previdenciária de 
11% para 14%, repasse que 
garantiria perdas dos servidores.

– Auxilio Alimentação fixo de 
pelo menos R$ 300,00 com a 
continuidade do bônus de + R$ 
250,00 de acordo com a situ-

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

ação das faltas, esse teve ser 
reajuste da inflação do período. 
Mais uma vez é solicitado a revi-
são dos critérios de desconto do 
bônus, desvinculando os casos 
de licença médica em que o 
servidor comprove a impossibi-
lidade de trabalhar (atestado por 
perícia médica da Prefeitura), 
Licença Nojo, Maternidade, Doa-
ção de Sangue e Folga Eleitoral.

-Criação e Implementação 

de política de investimento em 
Saúde do Trabalhador pra os 
servidores municipais com efe-
tivo fortalecimento do SEESMT;

– Implementação de um 
PCCS (Plano de Cargos, Carreira 
e Salários);

– Licença Maternidade de 
180 dias;

– encaminhamento de pe-
didos feitos pelos servidores do 
Semae;

Sergio SAMPAIO
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12% REJEITADOS

Vereadores governistas votam com a 
oposição e barram reajuste do IPTU

Na última sessão ordiná-
ria do ano o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) obteve uma dura 
derrota em plenário, contando 
inclusive com a participação 
dos vereadores que compõem 
a base de apoio ao seu gover-
no. Mesmo após duas reuni-
ões fechadas e participação 
do secretário da Fazenda para 
convencer os parlamentares, 
por 13 votos contrários e 2 
favoráveis a Câmara rejeitou 
nesta terça-feira, 14, projeto 
de lei complementar que pre-
via aumento de 12% no IPTU 
do próximo ano e atualizava os 
valores da cobrança do impos-
to em nova planta genérica.

Na sessão do período da 
manhã o projeto foi aprovado 
pela legalidade, mas também 
com votação apertada por 9 
votos favoráveis e 5 votos con-
trários. O governo precisava de 
ao menos 9 votos no mérito 
(segunda votação) para ter a 
proposta aprovada.

O projeto de Edinho pre-
tendia alterar a cobrança do 
IPTU em áreas não loteadas, 
que terão aumento acima da 
inflação, e previa isenção para 
locais ondem existem áreas de 
preservação ambiental.

Segundo o governo em re-
lação às áreas não loteadas a 
previsão era incrementar a ar-
recadação em R$ 10 milhões 
no próximo ano. Com a rejei-
ção em plenário, tanto a nova 

planta genérica para basear a 
cobrança do imposto em 2022 
como o reajuste automático de 
12% para a maioria dos imó-
veis não serão mais aplicados.

O vereador Paulo Pauléra 
(PL), espécie de líder informal 
do prefeito Edinho na Câmara, 
percebendo que não teria vo-
tos suficientes tentou adiar a 
votação. O vereador João Pau-
lo Rillo (Psol) reagiu afirmando 
que a votação já havia iniciada. 
Depois de consulta ao depar-
tamento jurídico o presidente 
Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta) prosseguiu a votação.

Rillo, inclusive, foi um dos 
mais críticos. Afirmou que o 
reajuste é um ato desumano 
neste momento de pós-pan-
demia. “O ato de coragem, de 
humanismo de um pequeno 
comerciante que deixou de 
pagar IPTU para garantir em-
pregos, deveria ser espelho 
para o prefeito”, disse.

O presidente Pedro Ro-
berto foi outro que sempre se 
posicionou contra o reajuste. 
“Momento é de retomada, 
muitos perderam empregos, 
muitos comerciantes estão 
se refazendo. IPVA também 
vai subir, alimentos, combus-
tível, energia elétrica, então é 
preciso que o governo tenha 
sensibilidade”, declarou.

Renato Pupo (PSDB) disse 
que a população já se sacri-
ficou. “O munícipe foi muito 
sacrificado, agora é a hora do 
município fazer sacrifício. Seria 
um golpe fatal”, declarou.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br
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Pauléra disse que a inten-
ção do governo era atualizar e 
melhorar a planta genérica que 
segundo ele todos os vereado-
res são unânimes em aprovar. 
Afirmou ainda que não cabe a 
Câmara aprovar ou não reajus-
te de IPTU e ele virá agora por 
meio de decreto. “O aumento 
vai vir, o prefeito vai colocar. Vou 
pedir ao prefeito que mande a 
planta genérica para ser tribu-
tada em 2023”, disse.

O vereador Jean Charles 

(MDB) disse que iria votar 
conforme sua consciência. 
“Mesmo desagradando parte 
do meu eleitorado, sigo minha 
consciência e voto favorável ao 
projeto”, declarou.

Para ter garantido o reajuste 
no valor do IPTU 2022 caberá 
agora ao prefeito propor o 
valor por meio de decreto. A 
estimativa inicial do governo 
era arrecadar cerca de R$ 263 
milhões com o imposto no ano 
que vem.

Confira como cada vereador votou:

Contra o reajuste: vereadores Anderson Branco (PL), 
Bruno Marinho (Patriota), Bruno Moura (PSDB), Celso Pei-
xão (MDB), Claudia de Giuli (MDB), Francisco Junior (DEM), 
João Paulo Rillo (Psol), Jorge Menezes (PSD), Karina Caroline 
(Republicanos), Odélio Chaves (Progresistas), Paulo Pauléra 
(Progressistas), Renato Pupo (PSDB), Robson Ricci (Repu-
blicanos).

Favor do aumento: vereadores Jean Charles (MDB) e 
Rossini Diniz (PL). O vereador Júlio Donizete estava ausente 
no momento da votação. O presidente Pedro Roberto (Pa-
triota) não vota.

VISITA
Edinho recebe 

ex-presidente Michel 
Temer em Rio Preto

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) recepcionou na ma-
nhã desta terça-feira, 14, o 
ex-presidente da República 
Michel Temer (MDB). Edinho 
encontrou Temer no hangar do 
Aeroporto Estadual Professor 
Eribelto Manoel Reino, em Rio 
Preto, e logo depois percorre-
ram as principais avenidas de 
Rio Preto, passando pelo Anel 
Viário J. Hawilla e também pela 
BR-153. O percurso foi feito de 
carro, mas sem paradas por 
conta da chuva.

“Uma satisfação receber o 
ex-presidente Michel Temer, 
pessoa que tanto nos ajudou 
para a realização deste sonho 
que é a duplicação da BR-153. 
A obra inclui a duplicação de 
17,8 quilômetros da rodovia, 
construção de 14 viadutos 
(seis deles em execução) e oito 
passarelas. Já são 98% dos 
serviços concluídos que agora 
irão somar-se ao Anel Viário. 
Obras de mobilidade que trarão 

ainda mais benefícios para mo-
radores e população da região 
que visita nossa querida Rio 
Preto”, destacou o prefeito .

Temer veio a Rio Preto 
a convite do LIDE Noroeste 
Paulista, participando de um 
debate exclusivo para filiados 
no qual abordou os desafios e 
o cenário político para 2022. 
Ainda no evento, ele fez uma 
análise sobre como deve ser 
o próximo ano da política 
brasileira, quando acontecem 
as eleições presidenciais mar-
cadas para o mês de outubro.

“Fui convidado para estar 
na cidade e debater sobre o 
cenário econômico do País, 
que possui uma capacidade 
extraordinária de recuperação. 
Não resolvemos os problemas 
como em um passe de mágica, 
mas com boas ações e muito 
planejamento. São medidas 
capazes de conduzir o Brasil 
para patamares positivos. Por 
isso a palavra que quero deixar 
hoje aqui é de otimismo”, disse 
Temer em seu discurso.

Da REDAÇÃO
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A Câmara de Rio Preto apro-
vou nesta terça-feira, 14, mo-
ção de repúdio contra o grupo 
humorístico Porta dos Fundos 
pelo especial que será exibido 
no Natal chamado “Te Prego Lá 
Fora”. A moção foi apresentada 
pelo vereador Anderson Branco 
(PL). Ao todo foram dez votos 
favoráveis e um contrário, do 
vereador João Paulo Rillo (Psol).

Segundo Branco o especial 
“trata de animação com Jesus 
em prostíbulo, produzido pela 
produtora de vídeos Porta dos 
Fundos”.

Vídeo promocional sobre o 
episódio já circula pela internet 
trazendo Jesus como aluno 
adolescente da Escola Muni-
cipal Eva e Adão onde tenta 
adaptar-se à vida escolar. Nas 
imagens divulgadas é possível 
ver que Jesus se esforça para 
que ninguém descubra que 
ele é o Messias, vive todos os 
problemas da fase da adoles-

cência, como sofrer bulluing e 
consumir pornografia, enquanto 
tenta ser considerado espécie 
de “bad boy”. Jesus chega a ir 
a um prostíbulo.

Branco afirma na moção 
de repúdio que “Jesus chega 
a ir a um prostíbulo, onde ele 
questiona que “não é de Deus”. 
Ao que lhe respondem: “Na ver-

educativo e social, pois gera 
total desrespeito com as famílias 
e a população em geral.

João Paulo Rillo, único voto 
contrário a moção de repúdio, 
lembrou que Jesus esteve em 
um prostíbulo e que a passa-
gem consta na própria Bíblia, 
ao lembrar o dia em que salvou 
Maria Madalena, prostituta, que 
estava sendo apedrejada.

O autor, vereador Branco, 
disse que manifestações da 
esquerda são sempre considera-
das como liberdade de opinião, 
no entanto, quando cristãos 
protestam contra o que classifi-
cam como grupos que zombam 
da fé cristã, são taxados de 
censores. Para ele, os cristãos 
são pacíficos.

No final do ano passado o 
grupo Porta dos Fundos também 
causou polêmica ao produzir 
especial em que Jesus seria gay. 
Na ocasião o vereador Branco 
apresentou moção de repúdio 
que acabou sendo aprovado 
pela maioria dos vereadores.

Raphael FERRARI

dade, aquela mais alta ali (uma 
prostituta) é exclusiva de Deus.”

O parlamentar conclui que 
“o objeto exposto não deixa 
de ter cunho pornográfico, 
malicioso e total desrespeito 
pela fé cristã, haja vista que o 
conteúdo de fatos jamais exis-
tiram, e que não tem qualquer 
caráter cultural, ou de cunho 

Especial de Natal do Porta dos Fundos 

Moção de repúdio contra especial de 
Natal do Porta dos Fundos é aprovada

Divulgação

SABATINA
Secretários de Edinho negam problemas com merenda escolar

Os secretários da Agricul-
tura Pedro Pezutto e da Edu-
cação Fabiana Zanquetta ne-
garam a falta de profissionais 
para o preparo de alimentos 
das merendas dos alunos ma-
triculados na rede municipal 
de ensino e que professores e 
agentes educacionais estejam 
proibidos de se alimentar.

Ambos estiveram no início 
da noite desta terça-feira, 14, 
na Câmara Municipal, aten-
dendo convite da Comissão 
de Educação do Legislativo 
para tratar de denúncias rela-
cionadas ao não cumprimento 
do Plano Municipal de Segu-
rança Alimentar, aprovado em 
2018, e que estabelece uma 
série de regras sobre alimen-
tação dos alunos.

O primeiro a falar foi o 

secretário da Agricultura res-
ponsável pela compra e envio 
dos alimentos que compõem o 
cardápio da merenda escolar 
de Rio Preto. Segundo Pezzu-
to, enquanto no plano federal 
ainda se discute a finalização 
de uma lei que discipline o 
assunto, em Rio Preto, o Plano 
Municipal já trouxe avanços. 
Segundo ele, não existe proi-
bição do professor e agente de 
educação de se alimentarem 
com os alimentos oferecidos 
pela pasta.

“Não há o que se falar que 
o professor e educador tem 
proibição de alimentação. 
Temos que discutir o porquê 
ele não está autorizado neste 
momento de se alimentar. O 
problema é a unidade escolar 
elaborar seu projeto de educa-
ção alimentar. É o ponto que 
precisamos ajustar”, disse.

A secretária de Educação 
Fabiana Zanquetta explicou 
os motivos de ainda haver 
falta de um projeto específico 
em cada unidade escolar que 
trate da alimentação, tanto de 
professores como de educado-
res e alunos. Segundo ela, a 
implementação do projeto era 
para ter ocorrido em 2020, 
mas foi paralisada devido a 
pandemia e suspensão das 
aulas. Para este ano o projeto 
foi focado nas aulas remotas 
e não presenciais, onde ocor-
reram as entregas dos kits ali-
mentação aos pais de alunos.

Sobre a alimentação de 
professores e educadores nas 
próprias escolas Zanquetta 
explica que se trata de um 
processo de “modelização” do 
ensino. “Quando fala sobre o 
professor comer na escola tem 
que ficar claro que ele não 

vai almoçar, a merenda é do 
aluno. O agente educacional 
que não é só o professor, é 
aquele que lida com a criança. 
Ele tem muita referência com 
quem ele vai cuidar. A hora que 
ela vai se alimentar o professor 
senta junto com a criança e 
come junto . É no sentido de 
modelização. O ano que vem 
a escola vai ter que escrever 
um projeto e estratégia de 
quais profissionais vão fazer a 
alimentação junto da criança”, 
destacou.

Segundo o secretário de 
Agricultura a Prefeitura de Rio 
Preto investe R$ 30 milhões 
somente com a merenda es-
colar todos os anos. Do valor 
apenas R$ 6 milhões vem do 
governo federal. Ele garantiu 
que não faltam recursos e que 
toda gestão é baseada no que 
diz o Plano Municipal.

Raphael FERRARI
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NA CORRIDA NA MADRUGADA
Casa é alvejada a tiros 

em represália após briga

Uma rio-pretense, de 47 
anos, acionou a Polícia Militar, 
na madrugada da segunda-feira 
(13), após a residência onde 
mora com a família, na Estância 
Santa Clara, ter sido atingida 
por tiros, às 4 horas.

À PM, a dona de casa afir-
mou que no domingo (12) três 
homens foram até o imóvel 
procurando por um dos seus 
filhos, com a alegação de que 
estaria envolvido em pequenos 
furtos na região.

O pai, de 50 anos, e o irmão 
do rapaz discutiram e brigaram 
com o trio. Em seguida, um dos 
homens falou para a mulher que 
voltaria para matar o marido e o 
filho dela. A vítima informou aos 
policiais que conhece “de vista” 
dois dos três suspeitos.

Já por volta das 4h da 
segunda-feira ela ouviu baru-
lhos que acreditava serem de 
trovões, pois estava chovendo, 
mas constatou que havia mar-
cas de tiros no imóvel.

Na casa, os policiais en-
contraram sinais dos disparos 
na porta de entrada que foi 
transfixada, fazendo com que 
os projéteis acertassem a 
parede interior. Também fo-
ram localizadas três cápsulas 
deflagradas no lado de fora da 
residência.

Após preservarem o local 
para o trabalho da perícia, 
os pms registraram o caso 
no Plantão como disparo de 
arma de fogo. O boletim de 
ocorrência foi enviado para 
investigação no 3º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO

Motorista de aplicativo desconfia de 
passageiros e PM apreende simulacro

Os policiais civis do 2º DP 
de Rio Preto vão investigar um 
caso de roubo e corrupção de 
menor que ocorreu, às 22h10 
da segunda-feira (13), quando 
a Polícia Militar foi acionada 
por um rapaz de 22 anos que 
trabalha como motorista de 
aplicativo.

A vítima, que é filho de uma 
policial militar, informou para a 
mãe que havia sido solicitado 
para uma corrida no qual os 
passageiros eram um jovem de 
18 anos e um adolescente de 
17 anos, os quais durante o 
trajeto mudavam a rota.

Desconfiado, o condutor pe-
diu ajuda e uma equipe da PM 
abordou o carro. No assoalho 
do veículo a guarnição encon-
trou um simulacro de pistola 

que o infrator confessou ser de 
sua propriedade.

Em seguida, os pms fizeram 
revistas pessoais e apreende-

Da REDAÇÃO

ram os celulares e R$ 106 que 
estavam com os suspeitos. A 
dupla foi levada para a Central 
de Flagrantes, ouvida e liberada 

após o registro do caso.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Arquivo DHOJE

Passageiro é detido pela polícia após se 
masturbar para mulher dentro de ônibus

Na tarde da última segun-
da-feira (13), a Polícia Militar 
apresentou na Central de 
Flagrantes de Rio Preto um 
homem, de 44 anos, que às 
17h realizou um ato obsceno 
dentro de um ônibus do trans-
porte público presenciado por 
uma jovem, de 22 anos.

Os policiais foram chama-
dos por um funcionário do ter-
minal rodoviário que indicou 
que uma moça estava cho-
rando. Assim, ao conversarem 
com ela foram informados de 
que momentos antes presen-

ciou o passageiro que estava 
sentado à sua frente expor o 
órgão genital e se masturbar.

Em seguida, a vítima mos-
trou aos policiais o acusado 
que ao ser abordado confessou 
ter realizado o ato dizendo que 
foi em um momento de fraque-
za. O suspeito também disse 
ser usuário de drogas.

No Plantão, o homem foi 
ouvido pelo delegado que de-
cidiu liberá-lo e registrar uma 
ocorrência de ato obsceno, 
encaminhada para o 1º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br
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Passageiro é 
detido após se 
masturbar em ônibus
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Preso roubando fiação, 
acusado ofende policiais 

e fica nu na delegacia

Um homem, de 29 anos, 
foi preso pela PM no início 
da noite da segunda-feira 
(13) após ser flagrado por 
populares que passavam 
pelo bairro Santa Cruz, às 
18h25, enquanto roubava 
a fiação de dois postes de 
energia.

Populares abordaram 
uma viatura que fazia patru-
lhamento nas imediações 
do terminal rodoviário e 
contaram que na rua Pedro 
Amaral havia um desconhe-
cido cortando a fiação de 
postes. Os pms surpreende-
ram o suspeito enquanto ele 
enrolava os fios.

Ao ser interrogado, o acu-
sado negou ter realizado 
qualquer crime, dizendo que 
apenas pegou a fiação que 
estava no chão.

Uma testemunha, de 44 
anos, desmentiu a versão, 
alegando que parou seu 
carro ao ver o ladrão usando 
uma bicicleta para escalar o 
poste e cortar os fios.

Na Central de Flagrantes, 
o informante disse ao dele-

gado que após se apropriar 
da fiação o indiciado saiu 
arrastando os fios e por 
isso ele o abordou já com o 
intuito de chamar a polícia.

De acordo com a teste-
munha, o suspeito falou que 
se interferisse “levaria um 
tiro no peito” e no mesmo 
momento uma viatura pas-
sou e fez a abordagem.

Após ser colocado em 
uma cela, enquanto aguar-
dava para conversar com o 
delegado, o acusado passou 
a ofender os policiais que 
estavam no local e ainda 
ficou nu e se negou a vestir 
as roupas novamente. O ho-
mem permaneceu negando 
o crime.

O delegado decidiu por 
prender o autuado, que foi 
encaminhado para a car-
ceragem da Divisão Espe-
cializada em Investigações 
Criminais (DEIC).

O caso foi registrado 
como desobediência, de-
sacato e roubo e mais tarde 
encaminhado para o 1º DP. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO

ODEMAR FERRANTE, natural de 
Planalto/SP, faleceu aos 82 anos de idade. 
Era divorciado e deixou sua fi lha Luciana. 
Foi sepultado no dia 14/12/2021 às 12:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

LUZIMAR FELIZ POYANO, natural de 
Natal/RN, faleceu aos 83 anos de idade. 
Era viúva e deixou seus fi lhos Aparecido 
(falecido), Anselmo, Ana Lúcia e Andréia 
Aparecida (falecida). Foi sepultada no dia 

  FALECIMENTOS
14/12/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

ANA BORSONE, natural de Palestina/
SP, faleceu aos 78 anos de idade. Era 
divorciada e deixou seus filhos Edna 
Aparecida, Paulo Francisco (falecido) e 
Gislaine Perpetua. Foi sepultada no dia 
12/12/2021 às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

Trio é preso com aparelho de R$ 30 mil 
furtado de oficina no bairro Eldorado

Três homens de 49, 45 e 
42 anos foram presos na ma-
drugada desta terça-feira (14) 
após serem flagrados pela Po-
lícia Militar no bairro Eldorado, 
na Região Norte de Rio Preto, 
enquanto conduziam um carri-
nho de supermercado com um 
aparelho de radiografia bucal 
avaliado em R$ 30 mil.

Vizinhos do estabeleci-

mento furtado viram os acu-
sados tentando arrombar o 
portão lateral do imóvel e 
chamaram a PM. Ao chegar 
no endereço, a guarnição 
constatou que o local já havia 
sido invadido, pois o portão e a 
corrente estavam danificados.

Em patrulhamento nas ime-
diações, viram os suspeitos 
transportando um grande equi-
pamento.

Eles foram abordados e ao 

serem questionados disseram 
que pegaram o aparelho na 
calçada e que por ser um obje-
to grande e pesado precisaram 
trabalhar em equipe. Ainda 
informaram que trabalham 
com reciclagem e iriam vender 
o aparelho em um ferro-velho.

Os militares conversaram 
com o proprietário da oficina 
que reconheceu o objeto fur-
tado, dizendo que conserta 
aparelhos e que o equipa-

mento pertence a um hospital 
particular.

O trio foi levado para o 
Plantão, onde a prisão foi con-
firmada. Os indiciados foram 
recolhidos para a carceragem 
da Divisão Especializada em 
Investigações Criminais (DEIC) 
e o caso registrado como furto 
qualificado, sendo encaminha-
do para o 6º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

TRÁFICO 
PM recebe denúncia e 

prende homem com pedras 
de crack e mais de R$ 3 mil 

Foi preso em flagrante, na 
manhã da segunda-feira (13), 
um homem, de 28 anos, que 
escondia em sua casa pedras 
de crack e mais de R$ 3 mil. 
O caso foi atendido pela Polícia 
Militar que havia recebido, às 
10h10, uma denúncia de que 
morador do Jardim das Oliveiras, 
na Região Norte de Rio Preto, 
estava envolvido com o tráfico 
de drogas.

Os policiais se dirigiram para 
o endereço e encontraram o sus-
peito na frente da residência. Em 
revista pessoal, nada de ilícito 
foi encontrado, apenas R$ 10. 
Indagado se traficava, ele negou.

Com a permissão da cunha-
da do suspeito os pms realiza-
ram uma vistoria na casa e na 
garagem, onde acharam um 
tubo com 30 pedras de crack 
e R$ 351. Já no quarto onde o 
homem dormia foram apreendi-
das mais 17 pedras da droga e 
R$ 2.810,95.

O acusado acabou confes-
sando que comprou as pedras 
no Jardim Paraíso e que iria 
revendê-las por R$ 5 cada.

Após ter a prisão por tráfico 
de entorpecentes confirmada no 
Plantão, o indiciado foi preso e 
recolhido para a cadeia pública 
de Rio Preto, onde permanecerá 
à disposição da justiça. (Cola-
borou – Bruna  MARQUES) 

Da REDAÇÃO

OBRA

Ladrões furtam 
equipamentos 

avaliados em R$ 1,2 mil

Na manhã da última segun-
da-feira (13), um rio-pretense, 
de 34 anos, esteve no Plantão 
para denunciar que ao chegar, 
às 6h50, no loteamento no 
qual está trabalhando em uma 
construção notou que alguns 
de seus equipamentos foram 
furtados. A vítima informou que 
o prejuízo é de R$ 1.250.

Segundo o boletim de ocor-

rência, ladrões levaram uma 
furadeira elétrica, serra elétrica 
e duas extensões que estavam 
guardadas em um contêiner.

Conforme a vítima, o local 
onde os equipamentos esta-
vam guardados não estava 
danificado e nem arrombado.

O caso foi registrado como 
furto e será investigado pelo 3º 
Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Indagado se traficava, ele negou. borou – Bruna  MARQUES) 

Arquivo DHOJE
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Estamos encerrando mais um ano. E que ano! Vivenciamos as 
oscilações de uma pandemia que ainda nos incomoda, mas que 
finalmente acusa sinais de cansaço. Estamos saturados, todos 
sonhamos com a retomada de uma vida mais próxima da normali-
dade. Ainda que as cicatrizes deste difícil período sejam intocáveis 
na mente e alma de todos nós, temos de prosseguir.

As festas de fim de ano estão chegando. Nota-se aquela movi-
mentação típica nas ruas, o comércio tentando se desdobrar para 
fazer negócios e ao menos recuperar uma parte das incontáveis 
perdas financeiras. Não temos como deixar em segundo plano a 
questão do excesso de estresse acumulado últimos dois anos.

Desta forma, estresse acumulado e a iminência de um descanso 
nestes dias festivos podem aflorar uma perigosa tendência em cada 
um de nós, popularmente conhecida como “chutar o balde”. Sabe 
aquela perigosa sensação de liberdade, de achar que podemos 
fazer tudo e que não haverá consequências. 

Nesta linha de raciocínio errôneo, muitas pessoas não perce-
bem que os dias festivos no fim de ano são dias apenas um pouco 
diferentes do padrão, talvez em relação ao grau de convivência 
familiar, reunião de amigos e um certo compromisso de presentear 
os entes queridos.

Mas se analisamos friamente, são dias comuns do ponto de 
vista dos limites que devemos respeitar, das necessidades orgânicas 
que devemos considerar e dos riscos que corremos de acordo com 
a força de nosso “chute no balde”.

Como doenças não escolhem datas, horários, não esperam 
o Papai Noel passar nem tampouco o novo ano entrar, devemos 
estar atentos com algumas dicas saudáveis que permitirão que 
estes dias tão especiais sejam efetivamente dias festivos e de 
celebração familiar.

Dica 1 - Descansar não é pecado
Muitas pessoas ficam nitidamente incomodadas com o ócio, 

com ambientes mais silenciosos, com ruas menos movimentadas. 
Buscar a reflexão, a paz do silêncio, aquela leitura sem pressa, ca-
minhar sem preocupação com o horário --isto tudo é um verdadeiro 
antídoto contra qualquer doença.

Dica 2 - Evitar dormir muito tarde
Quando o propósito é descansar, o cardápio deve obrigatoria-

mente incluir um sono reparador, sendo que para isto precisamos 
organizá-lo. Esta organização significa tentar dormir mais cedo ao 
longo da maior parte dos dias festivos, evitando também qualquer 
alimento ou bebida que possa interferir com nosso nível de humor 
e relaxamento.

Dica 3 - Evitar desgastes desnecessários com suas contas 
e compromissos

Então é Natal! Isto não significa que as contas, as despesas 
corriqueiras e os compromissos estão dando uma trégua. Tudo con-
tinua como sempre foi, exigindo de nós um planejamento financeiro, 
uma otimização dos gastos e uma programação para os primeiros 
dias de 2022. As pessoas que ignoram este fato começam a se 
estressar, ficar irritadas, perder a paciência facilmente, como se 
estas reações mudar alguma coisa ou trazer qualquer alívio.

Dica 4 - Não queira ser herói ou heroína
Nos fins de ano, todos nós ficamos empolgados com a pos-

sibilidade de fazer mudanças em nossas vidas. Na vida pessoal, 
queremos melhorar nosso papel dentro do núcleo familiar; na vida 
profissional, planejamentos e estratégias que beiram a perfeição.

Na prática, no entanto, sabemos que as coisas não funcionam 
desta forma. Precisamos ter paciência com nossas limitações e 
encarar a necessidade de trabalhar em grupo como uma eterna 
meta a ser aprimorada. Querer resolver tudo, deixar todas as arestas 
aparadas, literalmente “abraçando o mundo”, o que pode significar 
doenças pela frente, decepções e sentimento de autoestima baixa. 
Precisamos sobreviver a mais um ano; não precisamos de heróis 
ou heroínas.

Dica 5 - Olhar para frente
Sabe aquele peso famoso de consciência? Quem nunca sentiu 

isto? Seja na forma de arrependimento, remorso ou tristeza, todos 
nós, nos finais de ano, começamos um processo de autopunição 
pelos erros, falhas e oportunidades perdidas.

Como não temos a forma de voltar no tempo, precisamos tomar 
muito cuidado para que estas sensações não criem sintomas orgâ-
nicos limitantes, como constantes palpitações e dores pelo corpo. O 
que for possível reverter, fica como uma meta para o próximo ano. 
O que irreversível -temos de caminhar e saber conviver.

Dica 6 - Sorria mais
O rosto que estampa um sorriso não reflete necessariamente 

um estado de felicidade. Você pode estar com muitos problemas 
e preocupações, mas conseguindo manter uma rotina mais leve 
a partir do ato solene de sorrir, pode aliviar a dor física e da alma 
e, desta forma, não sobrecarregar seus órgãos. Não podemos su-
bestimar o potencial de uma ansiedade intensa em desencadear 
um desequilíbrio hormonal e repercussões orgânicas significativas.

Dica 7 - Aprenda com as adversidades
Fazendo uma estatística muito simples: nós agradecemos ou 

reclamamos mais ao longo de cada ano? Blasfemamos ou agrade-
cemos a possibilidade de vivenciar situações difíceis? Saber extrair 
os pontos positivos de uma situação difícil faz muita diferença em 
nossa saúde.

Dica 8 - Adapte-se ao “novo normal”
Precisamos recriar um novo mundo. Mas o começo está em 

nós mesmos, na forma de pensar e agir. Querer insistir com aquilo 
que um dia foi bom e deu certo, pode prejudicar nosso equilíbrio 
orgânico. Ficar irritado e inconformado porque você não gosta de 
fazer reuniões online e participar de lives são exemplos de intole-
rância e de conservadorismo que só agravar problemas de pressão 
arterial, problemas digestivos e afecções de pele.

Mente e corpo interligados
Uma energia de um fim de ano é demasiadamente contagian-

te. As sensações são diferentes de qualquer outra época do ano. 
Mas tudo isto não nos protege de problemas emocionais e das 
doenças. Precisamos seguir uma cartilha básica e considerar que 
alguns comportamentos adotados serão determinantes em tornar 
esta época verdadeiramente festiva.

Além de hábitos alimentares saudáveis e cuidar da parte física, 
devemos cultivar alguns hábitos que começam na consciência indi-
vidual e se estendem para nosso corpo. Atitudes como valorizar o 
descanso, organizar-se melhor e sorrir mais podem tornar o efeito 
de uma alimentação saudável muito mais promissor.

Devemos pensar em terminar o ano de forma saudável, não 
restritos a simplesmente escolher os melhores alimentos ou cuidar 
mais do corpo. A mente, a consciência, nossa programação mental 
são essenciais para que nossos órgãos funcionem bem, os nossos 
hormônios equilibrados e o estresse devidamente estabilizado.

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
É fim de ano: dicas para 

uma mente saudável mesmo 
com o corpo cansado

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

O secretário de Saúde de 
Rio Preto Aldenis Borim afirmou 
que o Hospital Municipal da 
Região Norte deverá entrar em 
funcionamento no primeiro se-
mestre do próximo ano. Aldenis 
participou da sessão do período 
da tarde desta terça-feira, 14, 
após atender convite do pre-
sidente da Câmara Municipal, 
Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta), para detalhar como será 
administrado o futuro hospital.

A estrutura do prédio ficou 
pronta em agosto deste ano, 
mas no momento a Prefeitura 
aguarda a definição da libera-
ção de recursos para a compra, 
por meio de licitações, de todos 
os equipamentos médico-cirúr-
gicos para dar início ao sistema 
operacional.

Do governo federal foram 
repassados R$ 5 milhões por 
emenda parlamentar já apro-
vada de autoria do deputado 
federal Geninho Zuliani. O maior 
montante, de R$ 18 milhões, 
por meio de convênio estadual 
que, segundo o secretário, 
poderá ser liberado até o final 
deste mês.

“Convênio com o hospital 
para os equipamentos não de-
pende da aprovação de emen-
da. Pode estar sendo assinado 
hoje, a parte burocrática foi 
ultrapassada. Veio um contrato 
na semana passada para as-
sinarmos e continha algumas 
coisas que não concordávamos 
e fizemos a contraproposta”, 
afirmou Aldenis ao se referir 

Hospital da Região Norte deve 
atender no primeiro semestre

que no contrato encaminhado o 
Estado quer ter todo o controle 
da regulação dos serviços que 
acabou contestado pelo muni-
cípio que deseja assumir total 
controle do hospital.

Aldenis garantiu que todas 
as licitações para a compra dos 
equipamentos médicos já estão 
prontas e serão disparadas as-
sim que os recursos financeiros 
estejam no caixa da Prefeitura.

Números - Aldenis Bo-
rim adiantou durante sua fala 
aos vereadores que o futuro 
hospital da região norte terá um 
mínimo de 288 funcionários, 
entre médicos, enfermeiros, 
técnicos e setor administrativo. 

Raphael FERRARI        
redacao@dhoje.com.br

288 FUNCIONÁRIOS

Ao todo, obrigatoriamente, deve-
rão ser realizadas 3.462 horas 
médicas por mês.

O hospital fará cirurgias de 
média e baixa complexidade, 
em especial, cirurgias de pró-
teses de joelho, quadril, hérnia. 
“Temos aqueles procedimentos 
onde a demanda reprimida é 
muito grande, eles passam ser 
obrigatórios no cumprimento da 
meta. Catarata é uma doença 
com demanda reprimida muito 
grande, mais de 3 mil olhos pra 
fazer. É obrigatório cumprir as 
3.462 horas médicas por mês”, 
adiantou o secretário.

Transferências - 
Aldenis explicou que o Ielar, 
hospital fechado em 2017 e 
que recebia recursos do mu-
nicípio, tinha a disposição R$ 
1,4 milhão por ano para realizar 
procedimentos pelos SUS. Cer-
ca de R$ 750 mil foram então 
destinados para a Santa Casa, 
já que era o principal prestador 
para realização de mais e no-
vos procedimentos pagos com 
recursos da Prefeitura. O valor 
restante, cerca de R$ 748 mil, 
foram repassados ao Hospital 
de Base para compra de mais 
leitos para serem utilizados pela 
Secretaria de Saúde.

Segundo o secretário de 

1998 até hoje o município 
perdeu 68% dos leitos de in-
ternação com o fechamento de 
hospitais e outros que passaram 
a não atender pacientes SUS.

“Fomos perdendo leitos e 
hoje temos um déficit de 251 
leitos. É calculado por uma por-
taria do Ministério da Saúde que 
pela população fala quantos lei-
tos deveria ter. Teríamos que ter 
hoje 469 leitos”, afirma Aldenis.

Administração - O 
Hospital Municipal da Região 
Norte será administrado por um 
Organização Social. O processo 
de escolha atende chamamento 
público. Ao todo 7 organizações 
mostraram interesse, apenas 
duas continuam na disputa.

Aldenis afirmou que a Or-
ganização Social que vencer 
deverá ter contrato com um 
hospital terciário, nos casos de 
transferências de pacientes que 
apresentarem complicações em 
seus quadros clínicos estando 
no hospital municipal.

“De alta complexidade, ele 
possa transferir este paciente. A 
transferência para quem compli-
ca ou agrave, a responsabilidade 
deste doente é do hospital, ele 
que vai transferir porque vai ter 
um convênio com um hospital 
terciário”, explicou.

Sérgio SAMPAIO

Aldenis Borim durante explicações sobre funcionamento do Hospital Municipal da 
Região Norte

Temos aqueles procedimentos onde a 
demanda reprimida é muito grande, eles 
passam ser obrigatórios no cumprimento 

da meta. Catarata é uma doença com 
demanda reprimida muito grande, mais 

de 3 mil olhos pra fazer

“

”
SUPERLOTAÇÃO URUPÊS

HCM confirma óbito 
de criança por doença 

respiratória 

O Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) de Rio 
Preto divulgou uma nota nesta 
terça-feira (14) confirmando o 
óbito de uma criança por doen-
ça respiratória, tendo ocorrido 
na segunda-feira (13).

“A Funfarme, mantenedora 
do Hospital da Criança e Mater-
nidade (HCM), confirma o óbito 
de uma criança por Síndrome 
Respiratória Aguda Grave no 
hospital, porém em respeito 
à Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) e familiares, a 
instituição não tem autorização 
para divulgar outras informa-
ções”, diz a nota divulgada pelo 

hospital.
Desde o fim de novembro, o 

HCM tem sofrido com a super-
lotação de leitos de UTI e en-
fermaria pediátricos por conta 
de síndromes respiratórias. Os 
médicos, no entanto, negam 
que essas doenças estejam 
relacionadas à Covid-19, já 
que os leitos ocupados são da 
ala não-Covid.

Centro de referência para 
uma população de cerca de 
1,5 milhão de habitantes, de 
102 municípios da região, o 
HCM conta com 30 leitos de 
UTI e 45 leitos de enfermaria 
e cobrou providências urgentes 
para o Departamento Regional 
de Saúde (DRS XV).

Vinicius LIMA

Noite da Vacinação 
imuniza 550 pessoas 

Cerca de 550 pessoas 
foram imunizadas na Noite de 
Vacinação contra a Covid-19 
em Urupês nesta segunda-feira 
(13). As Unidades de Saúde da 
cidade atenderam das 17h às 
19h30, vacinando com primei-
ras, segundas e terceiras doses 
quem estava no dia de receber 
os imunizantes ou em atraso.

Até segunda-feira, 11.023 
pessoas, cerca de 81,45% da 
população, já tinham comple-

tado o esquema vacinal contra 
a Covid-19 com duas doses ou 
dose única. Outras 2.412 pes-
soas (17,27%) já receberam a 
dose de reforço.

Nas últimas três semanas, 
após a exigência do “passa-
porte da vacina”, o número de 
faltosos para segundas doses 
reduziu em mais de 52% – de 
675 para 320 pessoas. Em 
consequência da alta da vaci-
nação, são 112 dias sem re-
gistrar óbitos, o maior período 
desde o início da pandemia.

Da REDAÇÃO
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MÃE DINÁ
O senador Romário – que virá a 
Rio Preto em janeiro, participar 
de um campeonato de futevôlei 
- eleito por legenda de centro-
esquerda, já fez acenos ao ex-
presidente Lula. O “baixinho” 
eleito em 2014 pelo PSB, 
agora busca a reeleição pelo 
PL mesmo partido que o do 
presidente Jair Bolsonaro. Ainda 
que hoje seja um dos vice-
presidentes do Senado, Romário 
na avaliação de parlamentares, 
tem tido uma atuação apagada 
no Congresso. Quando foi eleito 
pela primeira vez em 2010, 
declarou com seu jeito irônico 
à revista Placar: “Achava que 
política era lugar de ladrão e 
sacanagem. E eu acertei!

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

BIOGRAFIA  

A série sobre a vida de Clodovil Hernandes, estrelada por Silvero 
Pereira, vai para a Paramount +. Ele só começará a gravar depois 
de “Pantanal”. A história d o saudoso estilista, apresentador de 
televisão e deputado federal (Partido Liberal), amigo deste colunista, 
deverá passar por Rio Preto e Monte Aprazível, onde ele estudou e 
residiu- no Colégio Dom Bosco e na Escola Dom Pedro II.Clodovil 
faleceu aos 71 anos em 2009.

BODAS DE OURO I  
Dos desafios impostos pela união matrimonial, em sua dimensão 
mais cotidiana, o casal Luiz Gonzaga Ferreira e Suely Bérgamo 
Ferreira sempre demonstrou o apreço pelo equilíbrio, oferecendo 
um diálogo inspirador para muitos casais. Luiz e Suely são nomes 
evocativos de uma exemplar harmonia conjugal. Neste sábado, 8, 
eles abrem sua casa no Condomínio Débora Cristina, para receber 
familiares e plus intimes, comemorando suas Bodas de Ouro.

JANTAR
Amanhã, o Consórcio de Reinaldo 
Lobanco reúne-se na residência 
de José Eduardo Roma para  
um jantar confraternização com 
sorteio do amigo secreto.

SHOW DE BOLA
Que chiiique! O Tribunal de 
Contas do Estado laureou Rio 
Preto com o 1º lugar do prêmio 
do Observatório do Futuro 
para iniciativas destinadas 
à retomada da economia e 
superação da crise provocada 
pelo Covid -19. Há um ano, 
nossa cidade foi pioneira no 
Estado a criar um comitê 
de retomada da economia 
reunindo 17 instituições da 
sociedade civil e do poder 
público para debater e propor 
ações para incent ivar o 
comércio, indústria,  prestação 
de serviços e a geração de 
empregos.

PRÊMIO
A Associação Comercial e 
Empresarial de Rio Preto foi 
pela oitava vez consecutiva, a 
campeã na premiação realizada 
pela Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp), que reconhece 
o trabalho das associações que 
atingiram grandes resultados 
por meio de melhores práticas. 
A Acirp recebeu o troféu de 
melhor Associação Comercial 
na categoria “Desenvolvimento 
Local” em município de grande 
porte.

PARA DONAS DE CASA 
Criada na Região Sul, deverá 
chegar ao Sudeste em breve, o 
GetNinjas, app que conecta do 
pedreiro ao eletricista a seus 
clientes  e protege o usuário de 
profissionais “furões” ou que não 
entregam o serviço prometido, 
enviando outro profissional para 
realizar a tarefa no limite de até 
R$ 1 mil.

NO PARTY
O choque de gestão dado pela 
Diretoria Nadim Cury/ Paulo 
Voltarelli para não menosprezar 
as medidas de bloqueio do 
Ômicron, optou por não realizar 
este ano, o réveillon do Clube 
Monte Líbano,decisão  que tem 
suporte no comitê de engenharia 
sanitária, cuja disseminação 
tem ganhado densidade em 
todo o mundo.

BODAS DE OURO II   
Conectada à culinária e de reputação consolidada no fazer 
gastronômico, onde aguçou sua intelectualidade para se tornar um 
nome de grande relevo entre as mulheres do high que se dedicam 
ao forno e fogão, a hostess não vai permitir que nin-guém se 
aproxime da cozinha, porque ela, com certeza, dará conta de tudo, 
desde os apetizers à sobremesa. Sem falar no mise-en-place que 
demonstra seus caprichos em cada detalhe. A incansável Suely se 
reabilita galhardamente de uma recente cirurgia nas duas cabeças 
do fêmur. Exemplo de que Deus tem um especial carinho por ela. 

ALMOÇO DE NATAL II 
Hawilla e Eliane sempre se notabilizaram pela fidalguia com 
que recebiam os amigos,deixando seus hóspedes e convidados 
fortemente impactados.Desde a partida do marido, Eliane decidiu 
passar as festas de fim de ano,um ano com familiares e amigos em 
Rio Preto e no ano seguinte,em sua casa em Iporanga, no Guarujá, 
ao lado apenas dos filhos, noras, genro e netos. Este ano ela vai para 
Iporanga, por isso,abre a casa aos plus intimes para um almoço no 
próximo domingo, dia 19. Pode-se esperar os caprichos de sempre.

RELEITURA
Roberto Carlos lançou releitura 
do seu sucesso “Outra Vez”, 
na virada de quinta-feira para 
sexta-feira, nas plataformas 
digitais. A canção, escrita por 
Isolda Bourdot Fantucci, foi 
lançada originalmente em 1977 
em um álbum que contava 
ainda com os sucessos “Amigo”, 
“Falando Sério” e “Cavalgada”. 
“Outra vez” também entrará na 
trilha sonora da  novela  “Um 
lugar ao sol”.

ATROPELADO
O governo federal deverá 
descartar a privatização dos 
Correios em 2022 porque 
a PEC dos Precatór ios 
atropelou as articulações 
com o Senado.

ATRAÇÕES
Regina Bernadete e amigos 
se apresentam na noite desta 
sexta-feira no Automóvel Clube. 
No almoço de sábado, Preto 
Moreno e na boate de casais, 
no sábado, Marcelo e Valéria. 
No almoço de domingo, André 
ao piano acompanhado de um 
violinista.

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

TEMER II  
Num jantar promovido na semana passada pela Esfera Brasil em 
São Paulo com 30 grandes empresários, Michel Temer preferiu 
empurrar com a barriga quando foi perguntado sobre se tinha 
preferência por algum candidato à Presidência da República. 
Disse que “só em junho do ano que vem” se definirá. Diante de 
empresários como Josué Gomes da Silva (Fiesp e Coteminas), 
Flávio Rocha (Riachuelo),  Fábio Galindo (Aegea), Ricardo Diniz 
(Bank of America), Carlos Jereissati (Iguatemi) e Sebastião Bomfim 
(Centauro), Temer deu uma única recomendação aos candidatos 
sobre atitudes que poderiam mudar o Brasil:”Multilateralidade. A 
diplomacia internacional é fundamental. Nada é mais relevante 
ao Brasil do que o estreitamento nas relações com os outros 
países.”

FINALMENTE
Aleluia! A partir do próximo ano, empresas que ofertam serviços 
de telemarketing, deverão utilizar o código 0303 no começo 
do número, segundo determinação da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) e o consumidor, ao identificar a origem 
da chamada, se quiser, poderá bloquear aqueles que oferecem 
produtos e serviços.

 ALMOÇO DE NATAL I 

O saudoso J. Hawilla, um dos nomes mais importantes da história 
de nossa cidade porque, sem ser político, mudou de forma 
contundente a ótica do desenvolvimento imobiliário,construiu 
nos fundos do Condomínio Débora Cristina, uma mansão que 
é um verdadeiro refúgio da alma, onde ele e seus familiares 
podiam usufruir de fins de semana encantadores quando ele, a 
mulher, Eliane e os filhos, deixavam a claustrofóbica convivência 
em São Paulo para acrescentar os encantos e as boas vibrações 
da liberdade e, principalmente, desfrutar do pertencimento do 
gentílico “rio-pretense” do qual ele, a mulher e os filhos tinham 
direito de posse e faziam questão de expressar sua origem.

TEMER I   

Ontem o ex-presidente Michel Temer e seus assessores - o 
marqueteiro rio-pretense Elsinho Mouco  e o advogado Eurico 
Leite - foram recebidos no aeroporto de Rio Preto pelo prefeito 
Edinho Araújo que fez questão de percorrer o trecho da BR 153 
que rasga o entorno da cidade dando-lhe aspecto de Primeiro 
Mundo, porque foi quando era seu ministro que Edinho conseguiu 
sensibilizar o governo federal para viabilizar as verbas necessárias 
para a realização da obra. O alcaide aproveitou que estavam a 
sós, para trocarem ideias políticas. 

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 

O drama da fome esta cada 
vez mais visível e palpável 
através de cada esquina de Rio 
Preto principalmente onde tem 
semáforo. Nunca se viu tantos 
miseráveis desalentados nas 
ruas, mendigando uma moeda, 
uma migalha. As imagens são 
ultrajantes. A necessidade de a 
Secretaria de Ação Social realizar 
uma política mais contundentes 
e ações mais efetivas tem o 
clamor de urgência. Não são 
mais apenas as ruas do centro 
e as avenidas principais, que 
parecem acampamento, agora 
nas proximidades dos shopping 
centers também, pintando a 
miséria com tintas fortes.

LISTAS DE PRESENTES
A Camicado, que tem loja no Shopping Iguatemi de Rio Preto, quer 
surfar a retomada das festas por meio de novos formatos de listas 
de presentes, um dos seus motores de venda. A marca, uma das 
mais completas de artigos para o lar em nossa cidade,vai lançar a 
opção de listas automatizadas,que liberam os anfitriões do trabalho 
chato  de escolher os itens.Serão 13 listas, do casamento ao chá-
bar. A Camicado vai também permitir que os clientes resgatem os 
presentes em dinheiro, com taxa de 3,8%.  

A-6

O empresário do agronegócio, Allim Bassitt e a mulher, 
Lena Villa, um dos casais mais queridos do high 

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

MUSEU  
Será inaugurado hoje em 
Olímpia, o museu de cera 
“Dreamland” em solenidade 
apenas para convidados. O 
público poderá conhecer as 
celebridades ali retratadas a 
partir de amanhã.

Vera Meirelles de Figueiredo 
Ferraz e Beny Verdi Haddad, 

em noite de festa. 

Madureira e Oswaldo Cruz, principalmente,assim como o 
restante do Rio amanheceram de luto sábado,com o fale-
cimento do compositor Monarco, presidente de honra da 
Portela e um dos ícones do samba. Palco de tantas ale-

grias, a quadra da Portela abriu as portas para o velório do 
sambista que faleceu aos 88 anos e contou com uma roda 

de samba em homenagem ao seu baluarte. Um dos mo-
mentos mais emocionantes, foi quando os integrantes da 

Estação Primeira de Mangueira, vestidos de verde e rosa e 
empunhando o estandarte, entraram na quadra,aplaudidos 

por todos. São dele as composições em parceria com o 
português Ratinho, “Vai Vadiar” e “Coração em Desalinho” 
gravados por Zeca Pagodinho. Na foto, Monarco com este 
colunista em almoço oferecido por Sérgio Parada em  Rio 

Preto.

Luiz Gonzaga e Sueli Ferreira no Feijão Chic.

Essa foto de Eliane, eu fiz na pérgula do Copacabana Palace.
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DESTAQUES

Atletas paraolímpicos de Rio Preto 
conquistam medalhas na natação

Três paratletas do 
Clube dos Amigos 
dos  Def ic ientes 
(CAD) de Rio Preto 

conquistaram medalhas no 
Torneio de Natação Meeting 
Paralímpico Loterias Caixa, 
realizado recentemente em 
Araraquara.

Dorivan Oliveira da Silveira 
é atleta da classe S5 de ca-
deirantes e conquistou no tor-
neio duas medalhas de ouro 
100 e 50 metros livre e uma 
medalha de prata nos 200m.  
Thiago Prachedes competiu 
na categoria S2 cadeirante e 
faturou a medalha de ouro nos 
200 metros livres e a prata 
nos 50m costas. Já Reginaldo 

Cardoso, deficiente visual da 
classe S13, conquistou ouro 
nos 100m peito.

Os três tiveram índices 
para as próximas fases nacio-
nais que ainda não tem data 
para serem realizadas.

“Foram resultados impor-
tantes, mas poderiam ter sido 
ainda melhores se tivéssemos 
apoio. Ficamos sem treinos e 
técnico nesse período da pan-
demia. Também tivemos que 
arcar com todas as despesas 
de viagem para participar 
do campeonato”, afirmou 
Dorivan.

Além do torneio garantir 
classificação para as próximas 
etapas, ele também garante 
o benefício da bolsa-atleta. 
Os atletas também buscam 
patrocínio e local para treinar.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Os três tiveram índices 
para as próximas fases na-
cionais que ainda não tem 
data para serem realizadas

RIO PRETO
Paraciclista fatura 

título brasileiro 
de estrada

O paraciclista Jeffer-
son Spimpolo, da 
Briani Assessoria 

Esportiva de Rio Preto, fi-
cou com o título de estrada 
(resistência) neste domingo 
(12), no Campeonato Brasi-
leiro de Paraciclismo, dispu-
tado na Praça dos Cristais, 
em Brasília. Esse é o nono 
título de estrada de Spim-
polo em toda sua carreira, 
um dos atletas paralímpicos 
mais vencedores do país.

Ele percorreu 56km em 
1h42m16s. No sábado ele 
ainda garantiu o vice no 
contrarrelógio, fazendo o 
tempo de 20m55s em 13 
km.  Spimpolo disputa pela 
categoria MC3.

“Estou muito feliz. Me 
guardei para o final e dei 
tudo de mim. Foi uma prova 
favorável para mim e no final 
ainda caiu um tempestade 
aqui. Agora é comemorar. 
Agradeço todos pelo apoio”, 
afirmou o paraciclista.

Spimpolo falou sobre a 
preparação até a disputa 
das provas deste fim de se-
mana. “Essa prova tem um 

gosto especial para mim. 
Parecia a primeira da minha 
carreira. Depois dessa pan-
demia, dois anos parado, 
perda de patrocinadores. 
Fiz minha preparação só 
dois meses antes da prova.  
Convoquei a galera que 
sempre me apoiou e eles me 
deram todo o apoio. Trouxe 
o resultado para eles. Briani, 
Vanessa Orlandeli, Pronadar, 
CAD, Fernando Loria, Way-
ne, Chico de Paula, Gil, os 
patrocinadores. Agradeço 
todos.  Fui pro desafio sa-
bendo que não iria ser fácil, 
ainda mais agora com 45 
anos. Foram semanas bem 
desgastantes, com muito 
treino e preparação, mas o 
resultado está ai”, afirmou 
o multicampeão, que soma 
19 títulos nacionais em sua 
carreira.

Além de Spimpolo, outros 
atletas da Briani competi-
ram neste final de semana. 
Eduardo Gontijo, no Triathlon 
de Brasília, Junia Veloso, no 
Triathlon em Santos, Carlos 
Alexandre, na categoria Tra-
vessia de Pereira Barreto, 
Marilza Saldanha, também 
na Travessia de Pereira Bar-
reto.

Da REDAÇÃO

mana. “Essa prova tem um reto.

SUB-20

Mirassol precisa reverter 
desvantagem para chegar à final

O Mirassol precisa que-
brar a sequência de 
duas derrotas conse-

cutivas no Campeonato Paulista 
Sub-20 nesta quarta-feira (15) 
se quiser chegar na decisão. O 
Leão sofrer revés no jogo de ida 
para o Audax por dois a um e 
precisa de no mínimo uma vitó-
ria simples para levar a disputa 
para os pênaltis ou por dois ou 
mais gols de diferença para se 
classificar diretamente.

O Leão conta com um dos 
melhores ataques da compe-
tição para se reabilitar. São 
52 gols em 21 jogos, além 
de contar com o artilheiro do 
campeonato Kauan, que já 
soma 17 gols, ultrapassando 
Bruno Menezes do Palmeiras. O 
time do Sub-20 será uma base 
da equipe para a Copinha que 

começa em janeiro. O Mirassol 
está no grupo 4 em Bálsamo 
com Sport Recife (PE), Taqua-
tinga (DF) e Confiança (SE).

Na outra semifinal, o Pal-
meiras enfrenta a Ferroviária 
no centro de treinamento do 
alviverde em Guarulhos. O pri-
meiro jogo terminou empatado 
em um a um.

Da REDAÇÃO

MIRASSOL X AUDAX

CAMPEONATO PAULISTA SUB-
20

DIA: 15/12

HORÁRIO: 15H

LOCAL: ESTÁDIO JOSÉ MARIA 
DE CAMPOS MAIA (MIRASSOL)

TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

Leo ROVERONI

CIRCUITOS

Corrida WA Ecológica atrai quase mil participantes

Cerca de mil atletas dis-
putaram a primeira edição da 
Corrida WA Ecológica, neste 
fim de semana em Rio Preto. A 
prova, 5ª etapa da Alcer Cup, 
patrocinada pelo WA Sports 
Center e realizada pela Alcer 
(Associação de Lazer, Cultural 
e Esportiva Rio-pretense), teve 
trajetos de 5k e 10k, em meio 
à natureza por estrada de ter-
ra, com largada e chegada na 
sede complexo esportivo.

No geral Masculino 5k, 
o vencedor foi Victor Renan 
Noronha, seguido por Rafael 
Fonseca da Silva, Thiago Ma-
theus Gurierrez Alves, Joaquim 
Auto dos Santos Filho e Sido-
nio Rubio Netto. No feminino, 
a vencedora foi Márcia Adriana 
de Azevedo. Em segundo lugar 
ficou Gilmara Fernandes Ba-
lieiro, seguida por Ingrid Lopes 
de Oliveira, Daniela Conte e 
Marindia Luisa da Silva Riatto.

Na prova dos 10k, Victor 
de Oliveira Andrade faturou no 
geral masculino, com Vinicius 
da Silva Medici em segundo, 
Eder Paula Faria de Oliveira em 
terceiro, Gustavo Soares em 

quarto e Edmilson Rodrigues 
da Costa na quinta posição. 
Entre as mulheres, a campeã 
foi Cristina Santana Manie-
ro. Na sequência chegaram 
Amanda Caldeira Rastelli, 
Fernanda Cristina Blanco, Da-
niela Cristina da Silva Pereira 
e Elisangela Ramos de Souza 
Lima.

“Foi um sucesso absoluto. 

A corrida esteve até acima da 
expectativa. E o curioso foi 
que bem na hora da largada, 
fez um tempo fresco. Então 
os atletas conseguiram baixar 
seus tempos. Além da corrida, 
tivemos música ao vivo e forte 
presença das famílias. Distri-
buímos mais de 140 troféus. A 
região de Rio Preto participou 
em peso. Todos os participan-

Da REPORTAGEM tes ganharam medalha. Enfim, 
foi uma verdadeira festa do 
esporte. Cumprimos todos os 
protocolos de higiene. Correu 
tudo dentro do esperado”, 
afirmou Fernando Furlan, da 
Alcer, um dos organizadores da 
Corrida WA Ecológica.

“Se fosse para dar uma 
nota de zero a dez, daria ‘11’. 
Todos os envolvidos ficaram 
muito felizes. Tanto a organi-
zação quanto quem participou. 
As pessoas nos parabenizaram 
por nossa estrutura. Isso é 
muito legal. Cem por cento 
feliz. Vi as pessoas que ‘vivem’ 
a corrida de rua emocionadas 
por poderem voltar a correr 
presencialmente. O fato de ser 
uma corrida ecológica também 
agradou demais. Foi algo dife-
rente. Teve terra, natureza... 
Superamos nossas expectati-
vas”, afirmou o diretor do WA 
Sports Center, Wagner José de 
Alcântara.

A Corrida WA Ecológica teve 
ainda, de forma simultânea e 
virtual, trajetos de 3k, 5k, 10k 
e 16k, e contou com o apoio do 
colégio Infantil Arte & Manha, 
Colégio Coeso, da Unimed, 
Açúcar Guarani e Euro Motors.

 Zé RAFAEL
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Loja de Rio Preto oferece palestra gratuita 
com o criador de incensos para o Vaticano

Jesus recebe ouro, in-
censo e mirra dos Reis 
Magos. O incenso, em 
especial, está ligado 

ao que é divino; assim sendo, 
naquele gesto se reconhece 
que Cristo é o enviado de Deus.

Segundo Martinho Rocha, 
que produz incensos desde 
2002, o produto está muito 
ligado à espiritualidade e às 
exaltações junto a Deus. O 
especialista no assunto estará 
em Rio Preto na quarta-feira 
(15) em um evento gratuito 
oferecido pela loja Santo San-
to Santo. “Incenso: oração e 
louvor. Questões práticas” é o 
tema. O encontro, que conta 
com 30 vagas, terá início às 
19h30.

Martinho Rocha tem muita 
experiência nesse segmento; 
coordenando a produção de 
incensos que são usados, por 

exemplo, nas Missas presididas 
pelo Papa Francisco, no Vatica-
no. Ele também tem criações 
exclusivas para os maiores 
Santuários do Brasil (Aparecida 
e de Nossa Senhora de Nazaré) 
e do mundo (Fátima, em Portu-
gal, por exemplo).

Ana Paula Cury, da Santo 
Santo Santo, teve a inspiração 
de trazer Martinho Rocha a Rio 
Preto para popularizar o uso do 
incenso; que conta com diver-
sas fragrâncias e aplicações. 
“Imagine ter, em casa, o mes-
mo incenso usado pelo Papa. É 
uma graça ao alcance de todos 
aqueles que querem rezar de 
forma mais íntima”, concluiu.

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

NA ESCOLA
Alunos aprendem 

libras para se 
comunicar com colega

A Escola Municipal 
Pantera Cor-de-Ro-
sa, em Rio Preto, 

apresentou para a comu-
nidade o projeto “Libras na 
Sala de Aula”, com evidente 
conotação inclusiva. Estão 
participando do programa 21 
alunos da segunda etapa, de 
idade entre 5 e 6 anos, com 
a colaboração das profes-
soras Eunice de Almeida da 
Silva Carvalho, Lucia Maria 
Dalbello e Rosa Maria Carnei-
ro, juntamente com a diretora 
da unidade Roberta Chiari 
Contatores.

O projeto, que leva em 
consideração os direitos de 
aprendizagem citados na 
Base Nacional Comum Cur-
ricular – BNCC - (conviver, 
brincar, participar e explorar), 
começou após a aluna Isis 
Wendrell Eleodoro se matri-
cular na unidade. Isis possui 
uma condição rara chamada 
surdo-cegueira (não ouve e 
não enxerga).

Com a chegada da aluna, 
foi proposto que os demais 
alunos aprendessem a Lín-
gua Brasileira de Sinais, para 
desenvolver as habilidades 
comunicacionais da criança 
e seus pares. As atividades 
de Libras ocorreram por meio 
de aulas semanais, de 45 
minutos cada, inicialmente 
na forma remota, em que os 
alunos aprendiam formas de 
apresentação, o alfabeto, as 
cores, os números e canções 
infantis em Libras.

Segundo a diretora da 

unidade Roberta Chiari Con-
tatores, as crianças puderam 
aprender muito mais do que 
uma forma de comunicação: 
conseguiram exercitar sua 
empatia com o próximo.

“Com esse projeto, as 
crianças aprenderam muito 
mais do que ‘falar com as 
mãos’. Elas descobriram 
que existe outra forma de 
se comunicar, que ser dife-
rente é normal e que temos 
de garantir os direitos das 
pessoas com necessidades 
especiais. Aprenderam na 
prática aquilo que não está 
nos livros, mas que é tão 
importante para a vida: a 
empatia, solidariedade e 
respeito às diferenças”, ex-
plicou.

Roberta informa que o 
projeto será levado a todos 
os alunos matriculados na 
unidade em 2022, após 
constatarem o sucesso do 
projeto aplicado em apenas 
uma turma.

“Chegou um momento 
que não era mais a profes-
sora que ensinava, eram as 
próprias crianças que diziam 
o que queriam aprender. Sur-
preenderam a todos quando 
começaram a pesquisar 
por iniciativa própria novos 
sinais que aprendiam e en-
sinavam aos seus colegas, 
adquirindo assim autonomia 
e protagonismo no processo 
de aprendizagem. Com esse 
sucesso, o projeto será aber-
to para todas as salas a partir 
de 2022. Já estamos nos 
preparando para o próximo 
ano”, conclui.

Da REPORTAGEM

VISÃO

PEQUENOS OLHARES

A ação “Pequenos 
Olhares” entregou 
óculos (armação e 

lentes) de forma gratuita 
para 16 alunos, entre 4 a 10 
anos, na noite desta última 
segunda-feira (13), na Escola 
Municipal Darcy Amâncio, no 
bairro Cohab II, em Mirassol.

O “Pequenos Olhares” é 
uma ação que conta com 
a parceria do Projeto Maria 
Rennotte junto à Prefeitura 
de Mirassol, por meio do 
Departamento Municipal de 
Educação (DME), e apoio 
da empresa Essilor - deten-
tora das lentes Varilux - e 
do Hospital de Olhos (HO) 
Redentora, de São José do 
Rio Preto.

“Ficamos muito satisfeitos 
de ver um trabalho tão eficaz 
e bonito, desenvolvido pelo 
Pequenos Olhares. É grati-
ficante saber que estamos 
ajudando muitas crianças a 
terem qualidade de vida”, 
disse o prefeito de Mirassol, 
Edson Antonio Ermenegildo.

“São parcerias como estas 
que dão certo. Estou satisfeita 
pela participação das famílias 
nesta ação”, acrescentou a di-
retoria do DME, a professora e 
doutora Luzia de Fátima Paula.

“Queremos agradecer a 
todos os envolvidos na ação, 
dos voluntários, prefeitura, 
departamento de Educação, 

demais escolas será retoma-
da no início do ano letivo de 
2022. Desde maio deste ano, 
cerca de 3,6 mil alunos, de 4 
a 10 anos de idade, de sete 
escolas da rede municipal 
passaram pela triagem de 
acuidade visual para identifi-
carem a necessidade de usar 
óculos.

Da REDAÇÃO

Essilor, Hospital de Olhos, 
famílias e em especial às 
crianças que participaram de 
todo o processo até recebe-
rem os óculos, cuja armação 
foi escolhida pelos próprios 
alunos”, disse uma das coor-
denadoras do Projeto Maria 
Rennotte, Viviane Moreira.

A entrega dos óculos das 

Divulgação

MÚSICA
Vitor & Luan cantam neste sábado em Rio Preto 

Os rio-pretenses que teve 
participação de Marilia Men-
donça e Henrique & Juliano, 
em suas músicas, será atração 
principal do evento que aconte-
ce dia 18, onde dividem o palco 
com o cantor Gah Bernardes.

 O cantor Gah Bernardes 
(@gah.bernardes) olimpiense, 
mas rio-pretense de coração, 
que iniciou sua carreira com 
a dupla Guilherme & Gabriel, 
onde ele e seu irmão dividiam 
o mesmo palco, já vinham se 
destacando no meio musical, 
mas agora em carreira solo, ele 
vem cantando e encantando 
o público de toda Rio Preto e 
nossa região. Que por sinal, 
fez um belíssimo show na tarde 
do último domingo, onde foi 
abertura para a dupla Jorge & 
Matheus.

O sertanejo que já é orgulho 
entre o mundo dos sertanejos 
tem músicas de autoria em par-
ceria com outros compositores, 
gravadas por duplas e cantores 
consagrados como Yasmin San-
tos e Tierry, “Sempre tem um 
ex”,e a dupla Vitor & Luan que 
cantam “Eu e eu”.

O irmão, Guilherme, tam-
bém artista, é um dos que mais 
apoia o cantor. O irmão artista 
Reddy Allor (@reddyallor) par-
ticipou do DVD, com a música 
“Voz da Experiencia”, assim 
como a dupla Vitor e Luan.

Já os cantores Vitor e Luan 
(@vitoreluan) tiveram a cantora 
Marília Mendonça, que faleceu 
no início de novembro deste 
ano, como participação no 
sucesso “Sofridas por Minuto”, 
gravado no DVD, em Goiânia, 
onde amadrinhou os rio-preten-
ses. Além dela, a dupla Henrique 
& Juliano também teve partici-
pação na música “Ressaca de 
Sentimento” em 2019 e no 
início deste ano, eles gravaram a 
faixa “Localiza Aí BB”. Já Kauan, 
dupla de Matheus, gravou a mú-
sica “Bistrô”, com Vitor e Luan.

Completando, este ano, 
sete anos de dupla, os artistas 
iniciaram na música ainda na 
infância. “Por influência da 
família – que sempre fez parte 
dos ministérios e grupo de lou-
vor –, tudo começou na igreja. 
Com o tempo, criamos cada vez 
mais vínculo com a música e a 
paixão, tanto gospel, sertanejo, 
quanto outros estilos musicais”, 
explica Luan.

Vitor começou a carreira 
nos palcos antes de Luan, e 
atualmente está com onze anos 
cantando profissionalmente. Já 
Luan completa aproximadamen-
te sete anos de carreira – quan-
do deram início à dupla.

Luan relembra que ambos 
se conheceram em um show do 
Vitor, quando ele ainda cantava 
solo como Vitor Ferrari, aqui em 
Rio Preto, cidade onde ambos 
nasceram e foram criados. 

“Desde então, passamos a nos 
encontrar em alguns shows, e, 
nessa mesma época, eu fazia 
vídeos cantando para o You-
Tube; foi a forma que o Vitor 
soube que eu também cantava. 
Marcamos de cantar, uma vez, 
para ver como ficaria as vozes, 
juntas, e, desde então, deci-
dimos formar a dupla Vitor & 
Luan”, revela o artista.

Vitor e Luan se lançaram 
oficialmente no mercado ser-
tanejo em 2017 com o álbum 
Destino Traçado. Já no projeto 
de estreia, a dupla contou com 
importantes participações espe-
ciais como MC Gui, Kauan, da 
dupla com Matheus, e Henrique 
e Juliano. Depois, em 2019, 
lançaram o álbum Sofridas Por 
Minuto, com participações de 
Marília Mendonça e Hugo e 
Guilherme

Com estes grandes suces-
sos você pode imaginar como 
será este grande evento, que 
acontece neste sábado dia 18, 
a partir das 22 horas as 6 horas. 
O local escolhido para estas 
duas grandes apresentações de 
Vitor & Luan e Gah Bernardes, 
foi o Complexo Viva V, no Espaço 
Chácaras Viva.

A noite conta com pista e 
camarotes, e os convites estão 
à venda no Beco Bar, que fica 
na Redentora, na loja Myr do 
Iguatemi, na loja Quicks do 
Shopping Cidade Norte ou pelo 
site e App OTicket. Link: https://
oticket.com.br/event/194?com-
missioner=none&link=-code-
None

A festa tem a chancela de 
Fábio Arruda e Kelvin Dioní-
zio, sócios proprietários da FK 
Eventos.

Luiz Felipe POSSANI Divulgação

SERVIÇO
“Incenso: oração e louvor. Questões práticas”
Entrada Franca / 30 vagas (é necessário confirmar presença)
Quarta-feira, 15 de dezembro, 19h30 | Loja Santo Santo 

Santo
Rua Paulo dos Santos, 515, Vila São Manoel / São José do 

Rio Preto (Próximo à igreja Menino Jesus de Praga)
Confirmação de presença 17 99604.0686

Divulgação
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J II Agronegócios S/A
CNPJ. 07.181.619/0001-99

 Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2020 (Em reais)
Balanço Patrimonial 31/12/2019 31/12/2020

Ativo/Circulante 6.686.956,69 8.046.314,40
Disponibilidades 2.934,96 10.029,67
Estoque de Imóveis 6.503.624,75 7.856.182,56
Empréstimo de Mútuo 110.000,00 140.000,00
Depósitos judiciais 70.396,98 38.746,87
Outras Contas a Receber – 1.355,30
Não Circulante 17.643.882,87 15.956.853,91
Investimentos 17.642.717,61 15.956.853,91
 Participações Societárias 17.642.717,6115.956.853,91
Imobilizado 1.165,26 –
 Imobilizado 314.159,47 314.159,47
 Depreciação (312.994,21) (314.159,47)
Total 24.330.839,56 24.003.168,31
Passivo/Circulante 1.380.868,87 1.712.673,67
 Fornecedores 4.070,14 650.242,47
 Obrigações Fiscais 5,28 25,42
 Obrigações Trabalhistas 6.327,78 6.708,72
 Obrigações Sociais 6.273,06 6.135,69
 Conta Corrente - Controladas 1.364.192,61 1.049.561,37
Não Circulante 82.897,06 –
 Adiantamentos-AFAC 82.897,06 –
Patrimônio líquido 22.867.073,63 22.290.494,64
 Capital Social 10.267.572,00 10.267.572,00
 Reserva de Capital 597.633,67 597.633,67
 Reserva de Lucros 12.001.867,96 11.425.288,97
Total 24.330.839,56 24.003.168,31

Demonstração dos Resultados 31/12/2019 31/12/2020
Receita Operacional Bruta – 240.724,00
 Receitas de Vendas – 240.724,00
Deduções das Vendas – (8.786,43)
 Impostos Sobre Receitas – (8.786,43)
Receita Operacional Líquida – 231.937,57
Lucro Bruto – 231.937,57
Despesas/Receitas Operacionais 1.870.486,69 (189.586,87)

Demonstração dos Resultados 31/12/2019 31/12/2020
 Receitas Financeiras 7,95 124,49
 Despesas Financeiras (2.847,54) (19.784,88)
 Despesas Administrativas (822.861,02) (973.049,24)
 Receita Equivalência Patrimonial 2.696.187,30 803.122,76
 Lucro/Prejuízo Operacional Líquido 1.870.486,69 42.350,70
 (–) CSL e IRPJ (1,90) (5.518,37)
Lucro Líquido do Exercício 1.870.484,79 36.832,33

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Discriminação

Capital  
Realizado

Reserva  
de Lucros

Reserva  
de Capital

Lucros 
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2018 10.267.572,00 11.811.050,89 597.633,67 – 22.676.256,56
Lucro do Exercício – – – 1.870.484,79 1.870.484,79
Distribuição de Dividendos – – – (1.680.000,00) (1.680.000,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores – 332,28 – – 332,28
Transferência para Reservas de Lucros – 190.484,79 – (190.484,79) –
Saldo em 31/12/2019 10.267.572,00 12.001.867,96 597.633,67 – 22.867.073,63
Lucro/Prejuízo do Exercício – – – 36.832,33 36.832,33
Distribuição de Dividendos – – – (613.411,32) (613.411,32)
Transferência para Reservas de Lucros – (576.578,99) – 576.578,99 –
Saldo em 31/12/2020 10.267.572,00 11.425.288,97 597.633,67 – 22.290.494,64

Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2019 31/12/2020
Atividades Operacionais: Das operações (809.413,85) (765.125,17)
 Lucro/Prejuízo Líquido 1.870.484,79 36.832,33
 Depreciação 2.687,85 1.165,26
 Resultado de Equivalência Patrimonial (2.682.918,77) (803.122,76) 
 Ajuste Exercício Anterior 332,28 –
Ajuste no Capital de Giro - Variação ano (1.128.254,07) 343.734,41
 Ativo Circulante 14.170,99 (1.352.263,00)
 Estoque de Imóveis (35.000,00) (1.352.557,81)
 Empréstimos de Mútuos 49.170,99 (30.000,00)
 Adiantamento – (1.355,30)
 Depósitos Judiciais – 31.650,11
 Passivo Circulante (1.142.425,06) 1.695.997,41
 Fornecedores 2.095,45 646.172,33

Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2019 31/12/2020
 Obrigações Fiscais 5,22 20,14
 Obrigações Sociais e Trabalhistas 1.412,57 243,57
 Contas a Pagar (1.145.938,30) 1.049.561,37
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais (1.937.667,92) (421.390,76)
Atividades de Financiamentos
 Distribuição Dividendos (1.680.000,00) (613.411,32)
 Empréstimos de Mútuos – (82.897,06)
 Conta Corrente - Controladas 1.364.192,61 (1.364.192,61)
 Recebimento distribuição de lucros 2.251.397,94 2.488.986,46
 Fluxo Caixa das Atividades Financiamentos 1.935.590,55 428.485,47
Saldo de Caixa Inicial 5.012,33 2.934,96
Saldo de Caixa Final 2.934,96 10.029,67

São José do Rio Preto - SP, 31 de Dezembro de 2020

Diretoria: José Alberto Liso - Diretor Presidente
Elisabete Liso - Diretor Vice-Presidente - Leandro Rener Liso - Diretor 

Contador: José Alcides Gimenez - CRC 1SP 133.346/O-7

(11) 3121-5555

www.luzpublicidade.com.br

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1062131-22.2017.8.26.0576 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr. Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da Lei, etc. Faz saber a Consrio 
Construtora e Pavimentadora LTDA-ME, CNPJ 18.364.436/0001-25, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Degraus Andaimes Maquinas e Equipamentos para Construção Civil S.a. e outro, Processo 1062131-
22.2017.8.26.0576, para cobrança de R$ 5.012,23 (dez/17) decorrente do inadimplemento de 08 notas fiscais/faturas vencidas 
no período de 24.11.16 a 24.01.17 em relação à locação de diversos equipamentos e máquinas. Estando a ré em lugar ignorado, 
expedese o edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo do presente edital, conteste o feito, sob pena de confissão e revelia, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. 
Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 29 de novembro de 2021. K -10e11/12

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigi-
dos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação 
de casamento:

SÉRGIO ANTONIO ROSA e IVONE DOS SANTOS SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, Tratador de animais, divor-
ciado, nascido em José Bonifácio, SP, no dia 22 de fevereiro 
de 1971, fi lho de APARECIDO ROSA e de NATALINA MI-

LANEZ ROSA. Ela, de nacionalidade brasileira, cuidadora, 
solteira, nascida em Formoso, GO, no dia 01 de agosto de 
1972, fi lha de MANOEL ROCHA DA SILVA e de MARILENE 
DOS SANTOS SILVA. 

RENAN CAZONATO CORRÊA e LISANDRA CRISTINA 
CALVO NECCHI. Ele, de nacionalidade brasileira, servidor 
público municipal, divorciado, nascido em Nova Granada, 
SP, no dia 08 de março de 1986, fi lho de MARCO AURELIO 
DE PAIVA CORRÊA e de LEONILDA CAZONATO CORRÊA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, servidora pública municipal, 
divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 10 
de julho de 1986, fi lha de ORLANDO NECCHI JUNIOR e de 
VÂNIA CRISTINA CALVO NECCHI. 

GUILHERME CAZONATO DE ANDRADE ROCHA e NATÁ-
LIA ADAMI RODRIGUES DA SILVA. Ele, de nacionalidade 
brasileira, autônomo, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 22 de abril de 1988, fi lho de MAURICIO DE 
ANDRADE ROCHA e de MARLENE CAZONATO DE AN-
DRADE ROCHA. Ela, de nacionalidade brasileira, designer, 
solteira, nascida em José Bonifácio, SP, no dia 13 de feve-
reiro de 1996, fi lha de MARCOS ROBERTO RODRIGUES 
DA SILVA e de MARIA APARECIDA ADAMI. 

DAVI PAZETO SEBASTIÃO e FERNANDA ALVES DE 
LIMA GUARESEMIN. Ele, de nacionalidade brasileira, ar-
quiteto, solteiro, nascido em Poloni, SP, no dia 20 de outubro 
de 1990, fi lho de DORIVAL SEBASTIÃO e de EVANEDIR 
PAZETO SEBASTIÃO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
médica, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 04 de maio de 1990, fi lha de PAULO GUARESEMIN e de 
VERA LUCIA ALVES DE LIMA GUARESEMIN. 

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, 14 de dezembro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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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. PAULO ROBERTO DOS SANTOS DINIZ e SILVIO 
FERNANDO MÉFLE, sendo PAULO fi lho de VALTER DINIZ 
e de LINDINALVA DOS SANTOS DINIZ e SILVIO fi lho de 
GADBYN MÉFLE e de LUZIA SPERANDIO MÉFLE;

2. JONAS DO ROSARIO SANTOS e ÊNDIEL DO 
AMAZONAS MAURICIO, sendo ELE fi lho de PAULO SÉR-
GIO DOS SANTOS e de LUCIMARA DO ROSARIO DOS 
SANTOS e ELA fi lha de ROGERIO DOS SANTOS MAURI-
CIO e de MARIA APARECIDA FERREIRA DO AMAZONAS;

3. KAUAN FRANCHINI RANGEL e ESTER IGNÁCIO 
GONÇALVES, sendo ELE fi lho de EDER DENIS LAGE RAN-
GEL e de MARIA INÊS FRANCHINI RANGEL e ELA fi lha de 
MARCOS ROBERTO GONÇALVES e de DANIELA GARRI-
DO IGNÁCIO GONÇALVES;

4. SERGIO DE MELO DIAS FILHO e ANA PAULA KIS 
VITORINO, sendo ELE fi lho de SERGIO DE MELO DIAS 
e de APARECIDA DE FÁTIMA BORIM DIAS e ELA fi lha de 
JOÃO DE FATIMA VITORINO e de ROSANGELA DE FATI-
MA KIS VITORINO;

5. ALEXANDRE NEVES DA SILVA DOS REIS e JOY-
CE CALIXTRO NASCIMENTO, sendo ELE fi lho de JUVE-
NAL BATISTA DOS REIS e de MARIA DE FATIMA DA SILVA 
e ELA fi lha de JEAN FONSECA LOPES NASCIMENTO e de 
JOSELAINE PERPETUA CALIXTRO;

6. JOÃO MANOEL LOPES e CAROLINE RODRI-
GUES LOPES, sendo ELE fi lho de ANA DONIZETI LOPES 
e ELA fi lha de MARCO AURELIO VERDERIO LOPES e de 
LUCIANA RODRIGUES LOPES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 11/12/2021.

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. PAULO ROBERTO DOS SANTOS DINIZ e SILVIO 
FERNANDO MÉFLE, sendo PAULO fi lho de VALTER DINIZ 
e de LINDINALVA DOS SANTOS DINIZ e SILVIO fi lho de 
GADBYN MÉFLE e de LUZIA SPERANDIO MÉFLE;

2. JONAS DO ROSARIO SANTOS e ÊNDIEL DO 
AMAZONAS MAURICIO, sendo ELE fi lho de PAULO SÉR-
GIO DOS SANTOS e de LUCIMARA DO ROSARIO DOS 
SANTOS e ELA fi lha de ROGERIO DOS SANTOS MAURI-
CIO e de MARIA APARECIDA FERREIRA DO AMAZONAS;

3. KAUAN FRANCHINI RANGEL e ESTER IGNÁCIO 
GONÇALVES, sendo ELE fi lho de EDER DENIS LAGE RAN-
GEL e de MARIA INÊS FRANCHINI RANGEL e ELA fi lha de 
MARCOS ROBERTO GONÇALVES e de DANIELA GARRI-
DO IGNÁCIO GONÇALVES;

4. SERGIO DE MELO DIAS FILHO e ANA PAULA KIS 
VITORINO, sendo ELE fi lho de SERGIO DE MELO DIAS 
e de APARECIDA DE FÁTIMA BORIM DIAS e ELA fi lha de 
JOÃO DE FATIMA VITORINO e de ROSANGELA DE FATI-
MA KIS VITORINO;

5. ALEXANDRE NEVES DA SILVA DOS REIS e JOY-
CE CALIXTRO NASCIMENTO, sendo ELE fi lho de JUVE-
NAL BATISTA DOS REIS e de MARIA DE FATIMA DA SILVA 
e ELA fi lha de JEAN FONSECA LOPES NASCIMENTO e de 
JOSELAINE PERPETUA CALIXTRO;

6. JOÃO MANOEL LOPES e CAROLINE RODRI-
GUES LOPES, sendo ELE fi lho de ANA DONIZETI LOPES 
e ELA fi lha de MARCO AURELIO VERDERIO LOPES e de 
LUCIANA RODRIGUES LOPES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 11/12/2021.

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. LEONARDO CARLOS COLOMBO e BRUNELLE 
KAUANNE ANJOS COSTA FERREIRA, sendo ELE fi lho de 
ANGELO CARLOS COLOMBO e de CLAUDIMARA MA-
TEUS COLOMBO e ELA fi lha de ANTÔNIO HUDSON FER-
REIRA DOS SANTOS e de DINAH DOS ANJOS COSTA;

2. GUILHERME GARCIA GONÇALVES e LETÍCIA 
JACOB DE LIMA, sendo ELE fi lho de ADEMIR DONIZETE 
GONÇALVES e de EDMARA REGINA GARCIA GONÇAL-
VES e ELA fi lha de JAIR JACOB DE LIMA e de ALEXANDRA 
MARIA DE LIMA;

3. MATHEUS MENDONÇA DA SILVEIRA e BEATRIZ 
DA CUNHA MARASCALCHI, sendo ELE fi lho de EDUARDO 
CASTRO DA SILVEIRA e de DANIELA FELIX DE MENDON-
ÇA e ELA fi lha de JOÃO MARCIEL MARASCALCHI e de 
ELAINE DA CUNHA FREITAS MARASCALCHI;

4. MAICON SILVA e CINTIA HELENA PEREIRA, 
sendo ELE fi lho de VALMIR APARECIDO CAMUSSATTI DA 
SILVA e de CLAUDETE CRISTINA DUQUE DA SILVA e ELA 
fi lha de VALDIR ALVES PEREIRA e de LUZIA APARECIDA 
FERRAÇA PEREIRA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 14/12/2021.

TERMO ADITIVO 01/2021

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2021, 
CELEBRADO PELA PREFEITURA DE BADY BASSITT E 
PELA ASSOCIAÇÃO LAR PARA OS VELHOS SÃO JOÃO, 
QUE TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DO PROJETO 
“ACOLHER IDOSOS QUE NÃO DISPÕEM DE CONDIÇÕES 
PARA PERMANECER COM A FAMÍLIA GARANTINDO A 
PROTEÇÃO INTEGRAL COM VIVÊNCIA DE SITUAÇÕES 
DE VIOLÊNCIA E NEGLIGÊNCIA, EM SITUAÇÃO DE RUA 
E DE ABANDONO, COM VÍNCULOS FAMILIARES FRAGILI-
ZADOS OU ROMPIDOS”.

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE BADY BASSITT
CNPJ nº. 45.093.267/0001-09
ENDEREÇO: Rua Camilo de Moraes nº. 475 – Centro

PREFEITO MUNICIPAL Luiz Antônio Tobardini, brasileiro, ca-
sado, portador da cédula de identidade RG nº. 16.395.550-5 
e do CPF nº. 060.032.888-09.

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO LAR PARA OS VE-
LHOS SÃO JOÃO
CNPJ nº 51.348.365/0001-42. 
ENDEREÇO: AV. Francisco Joaquim Gonçalves, 219 - JD. 
José de Almeida, José Bonifácio/SP.

PRESIDENTE: Eduardo Chimello Neto, portador da 
cédula de identidade RG nº. 29.051.602-x, e do CPF 
nº.289.222.218-44. 

Celebram este termo aditivo, com fundamento no art. 55, 
caput, da Lei n.° 13.019/2014, e estabelecem as seguintes 
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
Este Termo Aditivo tem por objeto o realinhamento fi nancei-
ro dos valores constantes da planilha de despesas, parte 
integrante do plano de trabalho apresentado pela instituição, 
considerando a justifi cativa apresentada pela entidade.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA CLASSIFICA-
ÇÃO DE RECURSOS
Fica adicionado no Termo de Colaboração nº 02/2021 a ser 
repassado conforme cronograma de desembolso constante 
no plano de trabalho aditado, o valor de R$ 1.100,00 (mil e 
cem reais) pago em uma única parcela.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 55, caput, da 
Lei n.0 13.019/2014.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
Ratifi cam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas 
no Termo de Colaboração original.

CLÁUSULA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO
O resumo deste instrumento deverá ser publicado pela Ad-
ministração no Diário Ofi cial, nos termos do art. 38 da Lei nº 
13.019/2014.
Por estarem as partes justas e acordadas fi rmam este Termo 
Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 
de 02 (duas) testemunhas.

Bady Bassitt/SP, 30 de Novembro de 2021.
___________________________________________
MUNICÍPIO DE BADY BASSITT

____________________________________________
ASSOCIAÇÃO LAR PARA OS VELHOS SÃO JOÃO

Testemunhas:
___________________________                      
______________________________


