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Hemocentro registra queda de 30% nas 
doações e alerta para estoque baixo

RIO PRETO

O Hemocentro de Rio Preto 
está com estoque baixo de to-
dos os tipos sangue. No caso 
da tipagem O Negativo (O-), 
conhecido como o doador 
universal, e o O Positivo (O+) 
os níveis estão em situação 
crítica. Na última semana, o 
fluxo de doadores diminuiu 
30% do número ideal. “Com 
as férias, muitas pessoas 
viajam e deixam de doar san-
gue. Isto ocasiona uma queda 
brusca no estoque”, explicou 
a enfermeira Carla Carolina 
Martinelli.               Pág.A5

Conselho aponta 
R$ 30 mi em 

repasses 
sem aprovação 

A presidente do Conselho 
Municipal de Educação de Rio 
Preto Vanessa Garcia Sanches 
acionou o Tribunal de Contas 
do Estado para fiscalização de 
repasses financeiros a Orga-
nizações da Sociedade Civil. 
Foram verificados Termos de 
Colaboração firmados com 
entidades do terceiro setor, 
entre 2018 e 2019, com adi-
tamentos da ordem de R$ 30 
milhões.                  Pág.A3

Rodrigo Garcia 
sela apoio de 
partidos para 
sua eleição
Escolhido pelo governador 

João Doria (PSDB) como seu 
candidato ao Palácio dos 
Bandeirantes em 2022, o vi-
ce-governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) selou uma aliança com 
dois dos maiores partidos do 
Congresso Nacional, o MDB 
e o União Brasil (resultado da 
fusão DEM-PSL). Garcia deve 
anunciar também o apoio do 
Cidadania                   Pág.A3

Rio-pretense tem Rolex roubado 
ao estacionar carro na Redentora

Pág. A2

Doria prorroga 
obrigatoriedade 
de máscara até 
31 de janeiro
O governador do Estado João 

Doria anunciou nesta segunda-
-feira, 20, a prorrogação até 31 
de janeiro de 2022 da obriga-
toriedade do uso de máscara 
em espaços coletivos em todo 
o território, visando reforçar a 
proteção da população. O uso 
de máscaras é obrigatório em 
São Paulo desde 1º de julho de 
2020.                        Pág.A5

Jovem morre baleado na cabeça em praça
Pág. A4Pág. A3

BÊBADOS Blitz da PRF e Polícia Civil no domingo flagrou sete motoristas embriagados no 
trevo da BR 153 em Bady Bassit; todos foram multados em R$ 2.9 mil.                  Pág.A4

DO PARAGUAI PRF apreendeu no final de semana carga de agrotóxicos proibidos em cami-
nhão durante fiscalização na BR 153; produto vinha do Paraguai para interior.              Pág.A4
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OS ATAQUES HACKER 
E A IMPORTÂNCIA 
DA PREVENÇÃO

Os ataques de hackers 
a grandes sites e empresas 
têm se tornado cada dia mais 
frequentes. O mais recente foi 
o ataque ransomware sofrido 
pelo Ministério da Saúde, 
afetando o portal Conect SUS. 
Mas afinal, o que é um ran-
somware e como se prevenir?

Ransomware é um tipo de 
ataque virtual, infectando um 
computador e criptografando 
os dados disponíveis, impedin-
do que eles sejam acessados. 
Para a liberação destes dados, 
os criminosos solicitam um 
resgate, com valores astronômicos e, frequentemente, com 
pagamento em criptomoedas, dificultando o rastreamento 
e a responsabilização de quem está por trás do ataque. Os 
danos causados pelos ataques ransomware têm reflexos 
muito além da perda de dados, podendo gerar perda finan-
ceira à empresa, especialmente se a organização não tem 
políticas e procedimentos bem estabelecidos para proteção 
e backup das informações.

Para evitar os ataques, ou pelo menos reduzir os prejuízos 
causados por eles, é de suma importância que a empresa 
tenha procedimentos bem estabelecidos relacionados à 
Segurança da Informação e, principalmente, à proteção 
de dados pessoais, considerando vigência da LGPD. A 
implementação da LGPD passa por uma análise de vulne-
rabilidades existentes na empresa, inclusive quanto ao seu 
ambiente tecnológico, com recomendações de melhorias, 
que devem estar calcadas nas melhores práticas de segu-
rança da informação, previstas na família ISO 27000.

A realização de um diagnóstico/assessment para identifi-
car as informações que a organização dispõe, sua forma de 
armazenamento, a necessidade de uso e os mecanismos 
de proteção é fundamental para implementação de práticas 
e controles internos que mitiguem os riscos de ataques 
hacker. A empresa pode investir na realização de testes 
de intrusão e vulnerabilidades (pentest), campanhas de 
phishing e na conscientização dos colaboradores para evitar 
que os ataques ocorram. Na implementação, criar políticas e 
rotinas de backup, estruturar um Plano de Continuidade de 
Negócios e procedimentos em caso de incidentes de dados 
pode minimizar ou até mesmo eliminar danos causados por 
ataques criminosos.

Portanto, a prevenção ainda é o melhor remédio para 
mitigar os ataques hacker e evitar prejuízos às organizações. 
Sua empresa está adequada à LGPD e implementa controles 
que atendam às melhoras práticas de Segurança da Infor-
mação? Se a resposta para estas perguntas for NÃO, você 
deve se preocupar e buscar apoio para implementar estas 
práticas e se prevenir quanto aos ataques hacker.

Amanda Israel Fraga -- Diretora de Direito Digital e 
Compliance da Russell Bedford Brasil
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Verão começa hoje e 
semana deve ter chuvas

A estação mais quente do 
ano começa oficialmente nes-
ta terça-feira (21) em todo o 
hemisfério sul. O verão vai até 
o dia 20 de março de 2022. 
Assim como tem ocorrido nas 
últimas semanas, Rio Preto 
deverá ter mais chuva nos 
próximos dias.

Segundo as previsões do In-
met (Instituto Nacional de Me-
teorologia), existe uma tendên-
cia de chuva entre terça-feira 
e quinta-feira, sendo mais 
intensa na quarta-feira (22). 

Na sexta-feira (24), véspera de 
Natal, existe a possibilidade de 
pancadas de chuva isoladas, 
porém em menor intensidade 
do que nos dias anteriores. Já 
no sábado (25) de Natal e do-
mingo (26) o tempo deve ficar 
parcialmente nublado.

A temperatura mínima pre-
vista em Rio Preto de terça-
-feira até quinta-feira é de 
21ºC e a máxima de 33ºC. Na 
sexta-feira, a máxima apresen-
ta uma diminuição e fica em 
28ºC. No sábado e domingo 
a temperatura fica entre 18ºC 
e 31ºC.

Vinicius LIMA

Livro descreve ecossistema 
da Represa Municipal

O Viveiro Municipal, 
órgão da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo, recebeu na 
manhã desta segunda-
-feira, 20, o lançamento 
do livro “O Ecossistema 
da Represa Municipal de 
São José do Rio Preto”, 
da escritora Lilian Casatti. 
Participaram do lança-
mento a Secretária de 
Meio Ambiente e Urba-
nismo, Kátia Penteado, 
que escreveu o prefácio; 
o vice-diretor Unesp Ibilce, 
Fernando Barbosa Noll e 
a coautora, Maria Stella 
Maioli Castilho Noll.

O livro, estruturado em 
nove capítulos, retrata os 
esforços de pesquisadores 
para conhecer a biodiver-
sidade da Represa Munici-
pal de Rio Preto, como um 
modelo de represa urbana 
em uma cidade de médio 
porte do interior paulista.

Para a elaboração do 
livro, foram estudadas 
as características da mi-
crobacia da Represa Mu-
nicipal e do Parque da 
Represa, os parâmetros 
da água e as comunida-
des do zooplâncton, dos 
peixes e das aves. Apesar 
de estar inserida em uma 
paisagem muito modifi-
cada e ser vista apenas 
como uma opção de re-
serva de água para uso 
urbano, a Represa tam-
bém oferece opções para 

Da REDAÇÃO    
redacao@dhoje.com.br
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lazer e contemplação da 
natureza, ameniza as altas 
temperaturas da região, e é 
também um refúgio repre-
sentativo para uma grande 
diversidade de organismos 
aquáticos e aves.

O livro também apre-
senta experiências já re-
alizadas com o intuito de 
estreitar a relação entre a 
população e o ambiente 
natural, por meio de uma 
educação fora dos muros 
das instituições e com vis-
tas a disseminar a alfabe-

tização ecológica. Finaliza 
com uma reflexão sobre o 
futuro da Represa e dis-
cute algumas estratégias 
para mitigar problemas 
recorrentes em represas 
urbanas, deixando claro 
que a saída para a perpe-
tuidade desses ecossis-
temas depende de uma 
gestão de bacia pautada 
nas relações entre flores-
tas-água-clima-população.

Sobre a autora

Lilian Casatti é Bacharel 
em Ciências Biológicas 
pela USP/Ribeirão Preto, 
Mestre e Doutora em Zoo-
logia pela UNESP/Botucatu 
e livre-docente em Ecologia 
Aquática pela UNESP/São 
José do Rio Preto, onde é 
docente desde 2006. Atua 
no ensino de graduação 
(curso de Ciências Bioló-
gicas) e pós-graduação 
(PPG Biodiversidade) e 
em pesquisas na área de 
ecologia de riachos.

Livro descreve ecossistema da Represa Municipal

CONSUMO

Procon alerta para os cuidados 
com as compras de fim de ano

Com a aproximação do 
Natal e das festas de fim 
de ano, o Procon alerta 
sobre os cuidados neces-
sários para não ter dor de 
cabeça com as compras 
de presentes. Entre as 
principais orientações, 
está a de se informar sobre 
a política de trocas das 
lojas.

“Pelo Código de Defesa 
de Consumidor, o estabe-
lecimento não é obrigado 
a trocar o produto, caso o 
presenteado não goste da 
cor ou o número da roupa 
ou do calçado esteja erra-
do. Por isso, vale perguntar 
para o vendedor antes de 
finalizar a compra qual a 
política da loja”, destaca 
o diretor do Procon de Rio 
Preto Jean Dornelas.

Segundo ele, também 
é necessário redobrar a 
atenção para não cair 
em fraudes e golpes. “Os 
golpistas aproveitam esse 
momento em função do 
aumento na procura por 
promoções. Páginas clo-
nadas de grandes lojas 
são criadas para induzir o 
consumidor a acreditar em 

ofertas falsas disponíveis 
em sites fraudulentos.”

Ele afirma que uma das 
formas de evitar prejuízos 
com golpistas é prestigiar 
o comércio local. “Com 

com a vantagem de verifi-
car a qualidade. No caso 
dos eletrodomésticos e 
eletroeletrônicos, é fun-
damental exigir que sejam 
testados ainda na loja.”

Compras 
on-line

Para os consumidores 
que optarem pela com-
pra on-line, o diretor do 
Procon cita o direito de 
arrependimento, que prevê 
o prazo de sete dias para 
o consumidor devolver ou 
trocar o produto. Os custos 
da devolução ficam por 
conta do vendedor.

Além disso, ele ressalta 
a importância de verificar 
a origem do site com pes-
quisas em portais de ve-
rificação, como o “Recla-
meAqui” – que oferecem 
um histórico de qualidade 
no atendimento com base 
em depoimentos de outros 
consumidores.

“É sempre mais segu-
ro o comprador escolher 
um site de uma empresa 
conhecida e consolidada 
no mercado. A atenção 
precisa ser redobrada.”

Da REDAÇÃO

a compra física, além de 
incentivar o comércio do 
Calçadão, dos shoppings 
e do comerciante do seu 
bairro, o consumidor sai 
com o produto na mão e 

Arquivo DHOJE

Diretor do Procon Rio Preto, Jean Dornelas
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FÉRIAS
Rodrigo Garcia obtém apoio 

do MDB e União Brasil

Escolhido pelo governa-
dor João Doria (PSDB) como 
seu candidato ao Palácio dos 
Bandeirantes em 2022, o vi-
ce-governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) selou uma aliança com 
dois dos maiores partidos do 
Congresso Nacional, o MDB 
e o União Brasil (resultado 
da fusão DEM-PSL), e, agora 
o PSDB trabalha para tentar 
aproximar os dois partidos 
do palanque presidencial de 
Doria.

Com a perspectiva de as-
sumir o comando da máquina 
paulista em abril, quando Doria 
deve deixar o governo para 
disputar o Palácio do Planalto, 
Garcia avançou nas articula-
ções partidárias e deve ter um 
palanque mais amplo em sua 
campanha em São Paulo do 
que seu padrinho político no 
plano nacional, o que deve 
gerar situações inusitadas.

Além do União Brasil e do 
MDB, Garcia deve anunciar o 
apoio do Cidadania e tem bom 
trânsito no PP, Republicanos, 
Solidariedade e até Podemos.

Já o cenário nacional para 
os tucanos é mais complexo. 
Doria tem dificuldades de avan-
çar no diálogo com o MDB (que 
lançou a pré-candidatura pre-
sidencial da senadora Simone 
Tebet), com o União Brasil (que 
já negocia eventual aliança 
com Moro e o Podemos), e 
com PP e Republicanos, que 

nacionalmente devem apoiar 
Jair Bolsonaro. Nessa mes-
ma linha, o Solidariedade vai 
apoiar Lula e ainda pode abri-
gar Geraldo Alckmin para ser 
vice do petista, e o Cidadania 
lançou a pré-candidatura do 
senador Alessandro Vieira (SE).

Na prática, isso significa 
que os aliados de Garcia po-
dem ter de se dividir entre 
os palanques de Doria, Moro 
(Podemos), que está próximo 
de conseguir o apoio do União 
Brasil, da senadora Simone 
Tebet, que foi lançada pré-can-
didata à Presidência pelo MDB, 
de Vieira e até de Bolsonaro ou 
Lula/Alckmin.

“Tem um leque de partidos 
que dialoga com o Rodrigo 
(Garcia) e tem pré-candidatos 
à presidência, mas é cedo ain-
da para falar em convergências 
nacionais. Respeitamos todas 
as candidaturas, mas vamos 
trabalhar para, lá na frente, 
estarem todas também com 
o João (Doria)”, disse Marco 
Vinholi, presidente estadual do 
PSDB-SP.

O vice-governador tem tra-
balhado para tentar expandir 
seus acordos para o palanque 
de Doria. Ele foi o principal 
articulador de um almoço em 
Brasília de reaproximação entre 
o governador e o ex-prefeito 
de Salvador, ACM Neto (União 
Brasil), que estava rompido 
com o tucano, além do depu-
tado Luciano Bivar, presidente 
do União Brasil.

Raphael FERRARI

ELEIÇÕES 2022

O primeiro ano da legislatu-
ra do presidente Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) a frente do 
Legislativo rio-pretense se 
encerrou oficialmente nesta 
segunda-feira, 20, quando 
entra o período de recesso 
parlamentar.

Ao todo vereadores e o 
Poder Executivo apresentaram, 
juntos, 475 projetos de Lei, 
dos quais 343 são de auto-
ria dos vereadores e 132 do 
Executivo. Desses, 395 foram 
aprovados, 10 vetados, 17 
rejeitados ou arquivados e 53 
seguem em tramitação.

Já os projetos de lei com-
plementar foram 36 apre-
sentados, 24 aprovados, 10 
rejeitados ou arquivados e 2 
estão em tramitação. Projetos 
de resolução, que tratam de 
assuntos internos da Câmara, 
foram apresentados 24 das 
quais 11 foram aprovados, 7 
rejeitados e seis estão em tra-
mitação. Foram apresentados 
ainda ao longo de 2021 16 
projetos de decreto legislativo, 
duas propostas de emenda à 
Lei Orgânica, 2.153 requeri-
mentos legislativos e 5.570 
indicações.

Outrso destaques foram as 
30 audiências realizadas, com 
participação de autoridades, 
especialistas, empresários e 
munícipes para debater proje-

tos, necessidades e iniciativas 
das mais diversas   áreas, como 
educação, orçamento do mu-
nicípio, previdência municipal, 
transporte coletivo, reforma   
administrativa, novas regras 
para cemitérios, prevenção 
a queimadas urbanas, entre 
outros.

As audiências não ficaram 
limitadas ao espaço físico da 
Câmara. Os vereadores foram 
aos bairros ouvir as demandas, 
como nos debates para renova-
ção do contrato do transporte 
coletivo, em que audiências 
foram realizadas em diferentes 
regiões da cidade.

Em janeiro a Câmara criou 
a primeira Frente Parlamentar 
de Rio Preto, iniciativa inédita 
que tem como foco fiscalizar 

tes, outra importante ferra-
menta de trabalho parlamentar, 
tiveram participação ativa nos 
debates da cidade, com a con-
vocação de secretários para 
falarem sobre o trabalho de 
suas pastas. A atuação política, 
por meio de todas essas reuni-
ões, audiências e encontros, 
garantiu vitórias concretas para 
a população, como a retirada 
de projetos considerados ne-
gativos.

Investigações

Duas Comissões Especiais 
de Inquérito (CEI) funcionaram 
ao longo de 2021 na Câmara de 
Rio Preto. A primeira investigou 
a superlotação no transporte 
coletivo e consequências para 
a disseminação de Coronaví-
rus. Outra CEI foi formada para 
apurar o desrespeito às leis 
trabalhistas por parte de empre-
sas terceirizadas que prestam 
serviço para o município. Fo-
ram dezenas de depoimentos, 
diligências e ações promovidas 
pelos membros das comissões.

A atual legislatura que com-
preende o biênio 2021-2022, 
tem como presidente o vereador 
Pedro Roberto (Patriota), Karina 
Caroline (Republicanos) como 
vice, Renato Pupo (PSDB), Rob-
son Ricci (Republicanos) e Jorge 
Menezes (PSD), como primeiro, 
segundo e terceiro secretários.

Raphael FERRARI

e colaborar com as ações de 
enfrentamento à pandemia 
de Covid-19. Paralelamente 
ao funcionamento da Frente 
Parlamentar, em outra ação 
inédita, a Mesa Diretora criou 
o Parlamento Regional, com-
posta por presidentes de cerca 
de 40 câmaras de municípios 
da região Metropolitana de São 
José do Rio Preto. Temas de 
interesse comum, como saú-
de, segurança, meio ambien-
te, infraestrutura, mobilidade 
urbana e saneamento básico 
foram foco dos debates.

Comissões 
Permanentes

As Comissões Permanen-
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A presidente do Conselho 
Municipal de Educação de Rio 
Preto Vanessa Garcia Sanches 
acionou o Tribunal de Contas 
do Estado para fiscalização 
de repasses financeiros a 
Organizações da Sociedade 
Civil. O pedido cita os va-
lores para a aplicação dos 
recursos para manutenção e 
desenvolvimento do ensino 
municipal, referentes aos 25% 
da Receita Corrente Líquida, 
destinados pelo município a 
Organizações, que, segundo 
o órgão municipal, ocorreu 
“sem a aprovação daquele 
Conselho ou identificação se 
as instituições beneficiadas 
são escolas.”

A presidente do Conselho 
comunica possíveis ilegalida-
des cometidas pela Prefeitura, 
referentes ao repasse de ver-
bas públicas a Organizações 
da Sociedade Civil, sem obser-
vância legal. Segundo ela, “em 
pesquisa aos sistemas não 

localizou apontamentos nos 
relatórios de fiscalização das 
Contas Anuais daquela Prefei-
tura, tampouco autos próprios 
referente à matéria”, diz.

Foi verificado no site da 
Prefeitura de Rio Preto Termos 
de Colaboração firmados com 
entidades do terceiro setor, 
entre 2018 e 2019, com adi-
tamentos da ordem de R$ 30 
milhões.

O documento foi encami-
nhado para o Conselheiro e 
relator do Tribunal Robson Ma-
rinho para examinar as contas 
deste ano “para conhecimento 
e providências que entender 
cabíveis”.

O jornal DHoje Interior en-
trou em contato com a asses-
soria de comunicação da pasta 
de Educação para comentar o 
assunto. Em nota “A Secreta-
ria de Educação informa que 
segue o disposto na legislação 
que estabelece diretrizes para 
a formalização de parcerias. 
Todos os documentos podem 
ser consultados no Portal da 
Transparência”, finaliza.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Fabiana 
Zanquetta, 
Secretária de 
Educação

Conselho Municipal Educação aponta 
repasses de R$ 30 milhões sem aprovação

Monte Aprazível cancela festas de 
réveillon e carnaval de 2022

O Prefeito de Monte Apra-
zível, Márcio Miguel, anunciou 
no início da tarde desta segun-
da-feira (20) que a cidade não 
terá réveillon de 2021 e nem 
festa de carnaval em 2022.

Márcio alegou que irá res-
peitar o luto das pessoas que 
perderam amigos e familiares 
para a Covid-19. O valor que 
seria gasto nos dois eventos 
será investido na educação, 
mais especificamente na re-
forma da Escola Raul Vieira 
Luz e também na instalação 
de ar condicionado na rede 

municipal.
Monte Aprazível contabiliza 

mais de 3 mil pessoas que já 
positivaram para a Covid-19 
e 98 óbitos. Mesmo com a 
maioria da população com o 
ciclo vacinal completo contra 
a doença, Marcio quer evitar 
aglomerações e “não correr 
risco” para não retroceder aos 
patamares de alta contami-
nação.

Mais de 60 cidades do in-
terior do estado de São Paulo 
já cancelaram o Carnaval de 
2022, que está previsto para 
acontecer entre o final de fe-
vereiro e início de março.

Da REDAÇÃO

Câmara de Rio Preto entra 
em recesso e divulga balanço 

Rodrigo Garcia (PSDB)
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NA BR 153 PRF apreende carga de 
agrotóxicos proibidos 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) apreendeu neste 
sábado (18) 101,3 quilos de 
agrotóxicos proibidos, que fo-
ram adquiridos no Paraguai e 
estavam sendo transportados 
para o interior de São Paulo. 
Um homem de 41 anos foi 
preso.

A equipe da PRF realizava 
ronda pelo km 72 da BR 153, 
próximo ao Shopping Iguate-
mi, quando percebeu que o 

motorista de um Renault Kwid 
mostrou preocupação com a 
presença da viatura.

Os policiais realizaram a 
abordagem, momento em que 
constataram que o condutor 
transportava agrotóxicos no 
porta-malas e sobre o banco 
traseiro.

Pelas características do 
produto e declaração do con-
dutor, os policiais constataram 
que se tratava da substância  
Benzoato de Emamectina, uti-
lizado para controle de pragas 

em lavouras de soja.
Apesar do produto ser proi-

bido pela ANVISA, muitos 
agricultores ainda o utilizam 
ilegalmente. Cada 50 gramas 
do agrotóxico cobre uma área 
de 10 mil metros quadrados, 
e o quilo é comercializado no 
mercado negro a 250 dólares 
americanos.

A ocorrência foi apresen-
tada na Delegacia de Polícia 
Federal de São José do Rio 
Preto. O homem foi preso em 
flagrante por contrabando.

Da REDAÇÃO

Divulgação

Jovem morre baleado na cabeça 
em praça do bairro João Paulo II 

Um rapaz, de 24 anos, 
morreu na noite do último 
domingo (19), após ser ba-
leado na cabeça e no pulso 
em praça do João Paulo II, na 
Região Norte de Rio Preto. O 
crime aconteceu às 21h30.

Segundo a Polícia Militar, 
quando a viatura chegou a víti-
ma já havia sido socorrida por 
populares até a UPA Jaguaré.

Uma segunda equipe da 
PM foi acionada para ir até 
a Unidade de Pronto Atendi-
mento, enquanto a primeira 
preservou o local do atentado 

para o trabalho dos peritos, 
que apreenderam um projétil 
deflagrado.

Na UPA, os pms foram 
informados de que o jovem 
deu entrada em estado grave, 
não resistiu aos ferimentos e 
acabou vindo a óbito.

Na Central de Flagrantes, o 
caso foi registrado como homi-
cídio simples e encaminhado 
para o 3º Distrito Policial. A 
Divisão Especializada em In-
vestigações Criminais (DEIC) 
também foi comunicada sobre 
o assassinato.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Quando a viatura 
chegou a vítima já 
havia sido socorrida 
por populares até a 
UPA Jaguaré

EMBRIAGUEZ NO BRAÇO

Discussão acaba com 
mulher esfaqueada

Na noite do domingo (19), 
uma dona de casa, de 58 
anos, foi esfaqueada no braço 
esquerdo após discutir com 
uma mulher, de 31 anos. O 
caso ocorreu às 21h30 na 
casa da suspeita e da filha da 
vítima, no Conjunto Habitacio-
nal Caic.

A vítima procurou a Central 
de Flagrantes de Rio Preto, na 
madrugada desta segunda-fei-
ra (20), e contou para a Polícia 
Civil de que estava na casa da 
filha quando a agressora che-
gou, momento em que as duas 
iniciaram uma discussão, pois 
a vítima perguntou se a mulher 
não ia juntar as coisas para ir 
embora, já que havia dito que 
sairia da residência.

Revoltada com a pergunta 
a agressora se armou de uma 
faca e golpeou o braço esquer-
do da vítima, que precisou ser 

levada para a UPA Norte para 
receber atendimento médico.

A Polícia Militar foi acio-
nada, mas ao chegar no local 
a acusada já havia fugido. O 
caso foi registrado como lesão 
corporal e será investigado pelo 
4º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Blitz flagra e multa sete motoristas na BR 153

Na noite do domingo 
(19), uma operação conjun-
ta entre a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e a Polícia 
Civil mobilizou esforços para 
combate à embriaguez ao 
volante na BR 153. A opera-
ção ocorreu no km 75 da ro-
dovia, no trevo de acesso ao 
município de Bady Bassitt.

A embriaguez ao volante, 
associada às ultrapassa-
gens proibidas, excesso de 
velocidade e uso do celular 
ao volante, compõe um 
pacote perigoso de impru-
dências responsáveis pela 
alta letalidade dos aciden-
tes nas rodovias federais 
brasileiras.

Conforme as estatísticas 
da PRF, aproximadamente 
10% dos acidentes ocorridos 
em 2020 na BR 153 foram 
provocados por condutores 
embriagados. Os dados de 

2021 ainda estão sendo 
compilados.

Esta conduta perigosa 
exige atenção especial da 
corporação, motivando a 
realização de operações 
conjuntas para redução da 
imprudência no trânsito.

alcoólica.
A multa para embriaguez 

ao volante é de R$ 2.934,70, 
além da suspensão da CNH 
por 1 ano. O veículo é retido 
até que outro condutor ha-
bilitado assuma a direção, 
desde que não tenha bebido.
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A operação no trevo de 
Bady Bassitt fez com que 
69 veículos e 74 pessoas 
fossem fiscalizados.

O saldo da operação re-
sultou com que 7 motoristas 
fossem flagrados dirigindo 
após terem ingerido bebida 
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PREJUÍZO INSEGURANÇA
Rio-pretense tem Rolex roubado 

ao estacionar carro na Redentora

Um homem, de 53 anos, 
esteve na Central de Flagran-
tes, na manhã do domingo 
(19), para comunicar que, às 
10h10 do mesmo dia, teve 
um relógio de pulso roubado 
por um motoqueiro enquanto 
saía de seu carro, estacio-
nado na Vila Redentora, em 
Rio Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o motorista 
deixou o automóvel perto da 
igreja do bairro e ao descer 
do veículo foi abordado pelo 
marginal, que sacou um 
revólver pequeno e exigiu 
que entregasse o relógio da 
marca Rolex.

Após a vítima entregar 
o objeto, o assaltante fugiu 
sem dar tempo de ter a placa 
da motocicleta anotada.

O caso foi registrado como 
roubo e encaminhado para 
investigação no 1º Distrito 
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Idoso tem casa invadida, 
celular e cheques roubados

Um idoso, de 63 anos, pro-
curou a Central de Flagrantes 
para denunciar que foi assalta-
do, às 2h30do último domingo 
(19). Os bandidos invadiram a 
sua residência, no Jardim das 
Oliveiras, na Região Norte de 
Rio Preto, e roubaram folhas 
de cheque, um celular e R$ 
1,6 mil.

Para a Polícia Civil, a víti-
ma contou que usa o cheque 
como uma moeda de troca, 
pois trabalha na compra e ven-
da de chumbo, sendo que na 
noite do domingo acordou de 
madrugada com barulho que 
aparentava ser de três pesso-
as conversando, chegando a 
ouvir que “qualquer coisa nós 
furamos ele”.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o idoso continuou 

no quarto fingindo que dormia 
e assim que sentiu que estava 
sozinho novamente se levantou 
e notou que a residência estava 
revirada, assim como também 
havia fezes humanas na varan-
da do imóvel.

A vítima acrescentou que 
foram levados R$ 1,6 mil de 
um envelope no escritório, um 
celular e oito folhas de cheque 
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Policial.
(Colaborou – Bruna 

MARQUES) 
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que estavam dentro de uma 
pochete no carro.

Ele ainda informou que não 
há sinais de arrombamento 
e que não possui sistema de 
monitoramento. O caso foi 
registrado como roubo e en-
caminhado para o 4º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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RECURSOS

Combate à Covid 
consumiu R$ 8,5 bi 
no estado e R$ 200 

mi em Rio Preto

Dados do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo 
(TCE-SP) revelam que ações 
para o combate à Covid-19 
já consumiram dos cofres 
públicos R$ 8,59 bilhões em 
São Paulo.

Segundo a análise dos 
técnicos do Tribunal, foram 
recebidas doações de 4.056 
pessoas físicas e jurídicas, 
que somam R$ 418 milhões. 
Os dados são relativos ao 
acumulado até o dia 31 de 
outubro deste ano, os mais 
recentes disponíveis, e não 
contabilizam investimentos do 
Governo Federal.

Segundo o relatório, a 
pobreza aumentou no Estado 
nos últimos meses, inclusive 
a partir deste segundo se-
mestre.

Rio Preto

Em Rio Preto foram in-
vestidos cerca de R$ 200 
milhões no combate a pan-
demia da Covid-19. O valor 
foi obtido da seguinte ma-
neira: R$ 88,1 milhões do 
governo federal, R$ 12,9 
milhões do estado, R$ 104 
mil provenientes de doações 
e R$ 89,9 milhões de recur-
sos próprios da Prefeitura.

No dia 24 de novembro 
o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) ao lado do secretário 
de Saúde Aldenis Borim, 
anunciou a extinção do Co-
mitê de Combate à Pande-
mia no munícipio. Criado em 
março de 2020, logo após 
os primeiros casos positivos 
da doença o Comitê era 
composto pelo secretário 
de Saúde, Aldenis Borin, 
funcionários da pasta, além 
de colaboradores, em espe-
cial, da área de pesquisas 
científicas.

Raphael FERRARI 
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Hemocentro registra 30% 
de queda na doações

O Hemocentro de Rio Preto 
está com estoque baixo de to-
dos os tipos sangue. No caso 
da tipagem O Negativo (O-), 
conhecido como o doador 
universal, e o O Positivo (O+) 
os níveis estão em situação 
crítica. Na última semana, o 
fluxo de doadores diminuiu 
30% do número ideal.

Para manter o estoque 
ideal do Hemocentro são ne-
cessários uma média de 70 
coletas diárias e, na última 
semana foram uma média 
de 40 doadores. “Com as 
férias, muitas pessoas viajam 
e deixam de doar sangue. 
Isto ocasiona uma queda 
brusca no estoque”, explicou 
a enfermeira Carla Carolina 
Martinelli, responsável pela 
captação do Hemocentro.

Em uma pessoa adulta, 
são coletados no máximo 450 
ml. Uma quantidade consi-
derada pequena, mas o sufi-
ciente para salvar vidas. “Uma 
bolsa de sangue dá origem a 
quatro hemocomponentes. 
São eles, o concentrado de 
hemácias (glóbulos verme-
lhos), concentrado de plaque-
tas, plasma e crioprecipitado. 
E, cada paciente, dependendo 

Vinicius LIMA      
redacao@dhoje.com.br

ESTOQUE BAIXO

da necessidade precisa de um 
tipo de hemocomponentes, ou 
seja, uma única bolsa pode 
salvar até quatro vidas”, afir-
mou a enfermeira.

Podem doar sangue pes-
soas entre 16 e 69 anos e 
que estejam pesando mais de 
50kg. Além disso, é preciso 
apresentar documento oficial 
com foto e menores de 18 
anos só podem doar com 
consentimento formal dos 
responsáveis.

Pessoas com febre, gripe 
ou resfriado, diarreia recente, 

grávidas e mulheres no pós-
-parto não podem doar tem-
porariamente. Quem tomou a 
vacina da febre amarela deve 
aguardar 30 dias para fazer 
uma doação. Já para vacina 
contra gripe, o prazo é de 48 
horas.

Das vacinas disponíveis no 
Plano Nacional de Imunização 
(PNI) do Ministério da Saúde, a 
Coronavac (Sinovac/Butantan) 
impede a doação de sangue 
por dois dias após cada dose. 
Já as vacinas AstraZeneca, 
Pfizer e Janssen impedem a 

doação por sete dias após 
cada dose.

O Hemocentro de Rio Preto 
funciona todos os dias das 7h 
às 13h, (exceto nos dias 25 e 
26 de dezembro e nos 1 e 2 
de janeiro) e está localizado na 
Avenida Jamil Feres Kfouri, 80, 
Jardim Panorama.

Já o Hemonúcleo de Catan-
duva funciona todos os dias 
das 7h às 13h, (exceto nos 
dias 25 e 26 de dezembro e 
nos 1 e 2 de janeiro) e está 
localizado na avenida Treze de 
Maio, 974, Centro.

PROTEÇÃO

Doria prorroga obrigatoriedade do uso 
de máscaras até 31 de janeiro

O governador do Estado 
João Doria anunciou nesta 
segunda-feira, 20, a prorro-
gação até 31 de janeiro de 
2022 da obrigatoriedade do 
uso de máscara em espaços 
coletivos em todo o território, 
visando reforçar a proteção da 
população.

A utilização da proteção 
facial segue vigente em SP e 
será mantida em virtude da 
necessidade de manter hábitos 
preventivos e complementares 
à vacinação, contribuindo para 
minimizar o impacto tanto 
da Covid-19 e suas variantes 
quanto do vírus Influenza, cau-
sador da gripe.

“O nosso compromisso é 
com a saúde da população. Há 
vírus respiratórios circulando 
e a máscara é uma aliada no 

combate à transmissão e, con-
sequentemente, na prevenção”, 
explica o Secretario de Estado 
da Saúde, Jean Gorinchteyn.

O uso de máscaras é obri-
gatório em São Paulo desde 1º 
de julho de 2020. A partir desta 
data, até 30 de novembro de 
2021, as equipes do Centro 
de Vigilância Sanitária (CVS) 
estadual realizaram 536.887 
inspeções e 10.476 autuações 
relacionadas ao descumprimen-
to de normas sanitárias. Toda 
abordagem dos agentes é feita 
com foco na orientação sobre 
o uso correto das máscaras, 
prezando pela educação e 
bom senso, visando sobretudo 
à conscientização sobre a im-
portância do uso da proteção 
facial para segurança individual 
e coletiva.

O não uso de máscaras em 
locais públicos prevê multas de 

R$ 552,71 por pessoa física e 
de R$ 5.294,38 por estabele-
cimento, conforme resolução 

estadual, pois estes devem 
prezar pela segurança dos seus 
colaboradores e consumidores.

Raphael FERRARI 

OLÍMPIA

Semana de mobilização vacina 
mais de 2.600 pessoas 

Com o objetivo de incen-
tivar a população a concluir o 
esquema vacinal e reforçar a 
imunização contra a Covid-19, 
neste fim de ano, Olímpia re-
alizou entre os dias 11 e 18 
de dezembro uma Semana de 
Mobilização para vacinação.

Com horário de funciona-
mento estendido e um ponto 
estratégico na Praça Central 
da cidade, a ação possibilitou 
a imunização de mais de 2.600 
pessoas. Ao todo, foram 1.757 
vacinas aplicadas na Avenida 
dos Olimpienses e 851 na ten-
da da praça. A iniciativa contou 
com atendimento inclusive nos 
dois sábados, tendo em vista o 
horário especial do comércio.

Segundo a Saúde, a cam-
panha teve boa adesão, atin-
gindo um dos principais focos 
que era a redução do número 
de pessoas com a segunda 
dose em atraso e ainda re-
forçar a aplicação da dose 
adicional, tendo em vista o 
adiantamento do intervalo para 

4 meses.
Antes da ação, o município 

contava com cerca de 3.400 
moradores que precisavam 
completar o esquema vacinal 
e, agora, este quantitativo caiu 
para 2.400 pessoas. Com re-
lação à dose adicional, cerca 

aplicou 103.104 doses, com 
mais de 100% de cobertura 
vacinal da população adulta, 
tanto de 1ª dose como esque-
ma completo. Até o momento, 
o município vacinou também 
quase 10.400 olimpienses 
com a dose adicional, o que 
representa cerca de 25% da 
população acima de 18 anos.

Nesta semana de Natal e na 
próxima do Ano Novo, o atendi-
mento da vacinação funcionará 
de segunda a quinta-feira, das 
8h às 16h, na Avenida dos 
Olimpienses (ao lado da UPA), 
sendo entre os dias 20 a 23 
e 27 a 30 de dezembro, não 
havendo imunização nos dias 
24 e 31 de dezembro, vésperas 
de Natal e Ano Novo, respecti-
vamente.

Cabe acrescentar que o 
morador que completar o prazo 
exato para a 3ª dose em um dos 
dias em que não haverá aten-
dimento pode procurar o posto 
de vacinação posteriormente 
para se imunizar, sem prejuízo 
da proteção contra o vírus.
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de 13 mil olimpienses estão 
aptos a tomar a dose adicional 
durante o mês de dezembro, 
sendo que 7.600 pessoas 
ainda não receberam a vacina 
de reforço.

Segundo a Vacinômetro do 
Governo do Estado, Olímpia já 
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COVID
Justiça isenta Estado 
de ressarcir custo de 
internação particular

A Justiça de São Paulo 
entende que não cabe ao 
governo do Estado custear o 
tratamento médico na rede 
privada quando o paciente 
não conseguiu leito de UTI 
pelo sistema público de 
saúde durante o período da 
pandemia de Covid-19.

A decisão é da 13ª Câ-
mara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo negou um pedido 
para que o Estado de São 
Paulo assumisse as despe-
sas médicas decorrentes 
da internação hospitalar 
de uma paciente por Co-
vid-19, além do pagamento 
de indenização por danos 
morais.

O entendimento é que a 
superlotação do sistema de 
saúde, tanto público quanto 
privado, se deu em razão 
da gravidade da epidemia 
de Covid-19 e não da má 
gestão da administração 
pública.

O paciente que acio-
nou a Justiça para ter os 
custos bancados pelo Es-
tado alegou que, devido a 
uma suposta falta de leitos 
públicos no município de 
Caieiras, procurou atendi-
mento particular e foi diag-
nosticada com Covid-19. 
Por conta da gravidade do 
caso, ela foi internada em 
um hospital privado, com 
o aval da filha, e precisou 
arcar com os custos da in-
ternação após a alta.

Em razão da falta de 
vaga para sua transferência 
de leito particular para pú-
blico, a paciente entendeu 
que o Estado deveria se 
responsabilizar pelos cus-
tos da internação, assim 
como indenizá-la por danos 
morais. Porém, a ação foi 
julgada improcedente em 

primeiro grau e o TJ-SP, em 
votação unânime, manteve 
a sentença.

Para o relator, desem-
bargador Borelli Thomaz, 
não foi evidenciado o nexo 
de causalidade entre uma 
eventual falha no SUS e 
o atendimento e posterior 
internação da autora em 
hospital particular. Para ele, 
não foi comprovada a falta 
de leitos públicos nem a 
quantia desembolsada pela 
autora ou sua filha com o 
tratamento.

“É de conhecimento 
público o colapso geral no 
sistema hospitalar diante 
da pandemia de Covid-19, 
com centenas de pessoas 
à espera de leito de UTI ou 
enfermaria. No caso em 
voga, foi escolha da pacien-
te (ou de seus familiares) o 
atendimento em nosocômio 
particular”, afirmou.

Além disso, para o ma-
gistrado, não houve qual-
quer ilegalidade praticada 
pelo Estado, razão pela 
qual não há motivo para 
lhe impor conduta que já 
não tenha sido tomada 
quando da busca de vagas 
via SUS para atendimento 
da autora.

“Assim concluo por não 
haver demonstração de 
qualquer omissão na atu-
ação estatal, ao contrário 
do articulado na petição 
inicial. A fundamentação, 
por certo, também afasta 
qualquer ocorrência de 
dano moral, não demons-
trado, não sendo atribuível 
ao Estado a condição de 
saúde da autora ou even-
tuais aborrecimentos, frutos 
de eventual equívoco do 
hospital que a atendeu e 
da situação peculiar do 
sistema público de saúde”, 
completou.

Raphael FERRARI 
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2 - PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR QUANTIDADE 
2.1 – AUTORIA  
2.1.1 Vereadores 18 

2.1.2 Poder Executivo 17 

2.1.3 Mesa 01 

TOTAL 36 
2.2 – SITUAÇÃO  

2.2.1 Aprovados 24 

2.2.2 Rejeitados(2) – Arquivados (03)- Retirados(5) 10 

2.2.3 Em tramitação 02 

TOTAL 36 
 

 

1 - PROJETOS DE LEI QUANTIDADE 
1.1 – AUTORIA                    
1.1.1 Vereadores 343 

1.1.2 Poder Executivo 132 

TOTAL 475 
1.2 – SITUAÇÃO  
1.2.1 Aprovados 395 

1.2.2 Vetados 10 

1.2.3 Rejeitados(5) Arquivados(4) – Retirados(8) 17 

1.2.4 Em tramitação 53 

TOTAL                                                                        475      

3 - PROJETOS DE RESOLUÇÃO/LEGISLATIVO QUANTIDADE 
3.1 – AUTORIA  

3.1.1 Vereadores  23 

3.1.2 Mesa Diretora 01 

3.1.3 Comissão de Justiça 0 

TOTAL 24 
3.2 – SITUAÇÃO  
3.2.1 Aprovados 11 

3.2.2 Rejeitados (02) Retirado (04) Arquivado(01) 07 

3.2.3 Em tramitação  06 

TOTAL 24 
 

4 - PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO QUANTIDADE 

4.1 – AUTORIA  

4.1.1 Vereadores 16 

4.1.2 Comissão de Finanças 0 

4.1.3 Mesa Diretora 0 

TOTAL 16 

4.2 – SITUAÇÃO  

4.2.1 Aprovados 15 

4.2.2 Rejeitados(1)- Arquivados- Retirados 01 

4.3.3 Em tramitação 0 

TOTAL 16 

 

 

 

 

5 – PROPOSTAS DE EMENDA À LEI ORGÂNICA QUANTIDADE 
5.1 – AUTORIA  
5.1.1 Vereadores 02 
5.1.2 Poder Executivo 0 
TOTAL 02 
5.2 – SITUAÇÃO  
5.2.1 Aprovadas 01 
5.2.2 Em tramitação 0 
5.2.3 Rejeitadas 01 
TOTAL 02 
 
  

6– VETOS DO PODER EXECUTIVO QUANTIDADE 
6.1 SITUAÇÃO  

6.1.1 Mantidos/Aprovados 28 

6.1.2 Rejeitados 20 

6.1.3 Em Tramitação 16 

TOTAL 64 
 

7 – REQUERIMENTOS/LEGISLATIVO QUANTIDADE 
7.1 De Encaminhamentos ao Poder Executivo Municipal, 
a outros órgãos públicos, a instituições diversas, de 
pesares e outros.  

2.153 

TOTAL 
 

Obs.: Existe registro de numeração inexistente – números vagos no sistema legislativo. 

 

8– INDICAÇÕES/LEGISLATIVO QUANTIDADE 

8.1 Indicações ao Poder Executivo Municipal para 
providências 

5.570 

TOTAL 
 

Obs.: Existe registro de numeração inexistente – números vagos no sistema legislativo. 

 

9– MOÇÕES QUANTIDADE 

9.1 - TOTAL - Moções  306 
 

10 – CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS QUANTIDADE 
10.1 Ofícios Expedidos 283 

10.2 Ofícios Circulares 59 

TOTAL 342 
 

11 – COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUÉRITO (CEI/CPI) 

COMISSÃO VEREADOR AUTOR SITUAÇÃO 
Req.1033/21 – Constitui CEI – Comissão 
Especial De Inquérito para investigar as 
irregularidades no transporte público coletivo, 
face a precariedade da prestação do serviço, 
especialmente quanto a ineficiência de 
aplicação de medidas sanitárias de combate à 
COVID-19, bem como a possibilidade de 
prorrogação do contrato de concessão do 
serviço de transporte público firmado com o 
consórcio Riopretrans. 

Ver. Robson Ricci Em andamento 

Req.1032/21 – Para Constituição de Comissão 
Especial de Inquérito para investigar as 
empresas terceirizadas que prestam serviços ao 
município de São José do Rio Preto. 

Ver. João Paulo Rillo Em andamento 

 

12 – SESSÕES E OUTROS REGISTROS  QUANTIDADE 
13.1 Sessões Ordinárias 55 
13.1.1 Uso da Tribuna Livre por/Hora do Presidente (cidadão) 30 
13.1.2 Convite/Convocação de Secretários Municipais e Diretores e Outros, 
a Convite, para Esclarecimentos. 

04 

13.2 Sessões Extraordinárias 06 
13.3 Sessões Solenes 11 
13.4 Ato  Solene 12 
13.5 Audiências Públicas: Diversas /da Comissão de Obras  14 
13.6  Cursos /Funcionários  09 
13.7  Pregões/Câmara 04 
13.8 Seminários 01 

13.9 Palestra 04 
13.10 Reuniões ref. assuntos de comissões especiais e outras audiências 
públicas e do Conselho de Ética 

103 

13.11 Visitas recebidas de unidades de ensino locais 03 
13.12  Reuniões Partidárias 03 
13.13  Formaturas/Audições musicais e outros 07 
TOTAL DE EVENTOS 266 
 

 
Importante esclarecer que diversas atividades legislativas foram impactadas 
devido aos sucessivos períodos em que o Poder Legislativo teve que suspender 
as atividades presenciais em respeito às determinações Municipais de controle 
da Pandemia de COVID-19. 

 
 
 
 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretoria Legislativa 

22/12/2021 

 
DLS/Add/mmg 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Edital de Convocação 
A diretoria do CÍRCULO OPERÁRIO RIOPRETANO, cadastrado no CNPJ sob nº 59.999.524/0001-
80, convoca seus associados para participarem da assembleia geral extraordinária a ser 
realizada na sua sede, sita à Praça Cel.Adolfo G.Correa, 65, V.Ercília, CEP 15013-115, S.J.do Rio 
Preto, SP, no dia 02/01/2022, em 1ª convocação, com presença de no mínimo 50% dos 
associados, às 8H00Min; e em 2ª convocação com a presença de qualquer número de 
associados, às 8H30Min. Ass: José Donizeti Damião-Presidente 

SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-
TO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 
O Presidente do Sindicato dos Médicos de São José do Rio 
Preto, no uso das atribuições que lhe conferem o estatuto 
e a legislação em vigor, convoca todos os seus associados 
e a diretoria atual, para Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 27 de dezembro de 2020, às 18.00 horas, 
em primeira convocação, às 18.30 horas em segunda convo-
cação, na sede da entidade na Alameda Dr. Oscar de Barros 
Serra Dória, nº 5663, Vila São Manoel nesta cidade, para 
deliberação da seguinte pauta:
1)    Apreciação e votação do valor da Contribuição Sindical 
Anual para o exercício do ano de 2022;
2)    Proposta de orçamento para o ano de 2022;
3)    Outros assuntos de interesse social.
São José do Rio Preto, 21 de dezembro de 2021
 
DR. FERNANDO DE VILHENA DINIZ
PRESIDENTE – CPF/MF 038.374.696-54

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 02/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 111/2021
OBJETO: Contratação de especializada para construção de 
Unidade de Saúde no distrito de Engenheiro Balduíno.
Data da realização da Sessão Pública: 25/01/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Lei Federal: 8.666/93.
Monte Aprazível, 20 de dezembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17) 3214-5330

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

VICTOR HUGO SOARES DIAS e BIANCA RAIMUNDO 
SANGALETTI. Ele, de nacionalidade brasileira, tatuador, sol-
teiro, nascido em Mirassol, SP, no dia 16 de janeiro de 1998, 
fi lho de DEUSDEDIT DIAS e de GISLEI SOARES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 16 de junho de 1993, fi lha de 
ALEXANDRE BIANCHI SANGALETTI e de SANDRA REGI-
NA RAIMUNDO SANGALETTI. 

FERNANDO CÉSAR ABED GRÉGIO e YASMIN MUNHOZ 
BRITO. Ele, de nacionalidade brasileira, administrador, 
solteiro, nascido em Presidente Prudente, SP, no dia 23 de 
janeiro de 1989, fi lho de SEBASTIÃO GRÉGIO e de JAMILE 
KADER ABED GRÉGIO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
autônoma, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 21 de novembro de 1997, fi lha de CARLOS ALBERTO 
BRITO e de CRISTIANE MUNHOZ. 

MESSIAS JOSÉ DOS SANTOS e SARA SILVA LIRA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, repositor, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 28 de fevereiro de 1999, 
fi lho de PAULO CESAR DOS SANTOS e de MARTA FLO-
RENCIA DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
operadora de loja, solteira, nascida em Juazeiro do Norte, 
CE, no dia 24 de setembro de 2001, fi lha de IVALDO LIRA e 
de MARIA JUCILENE DA SILVA. 

ELIFLAVIO RODRIGUES DA SILVA e VANESSA APARE-
CIDA VARGAS RIBEIRO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
bancário, solteiro, nascido em Osasco, SP, no dia 11 de 
novembro de 1994, fi lho de ENEIAS FEITOSA DA SILVA e 
de ERINALDA RODRIGUES GOMES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, bancária, solteira, nascida em Iturama, MG, no dia 
18 de fevereiro de 1994, fi lha de SEBASTIÃO RIBEIRO DA 
SILVA e de ODILIA NARCISA VARGAS RIBEIRO. 

IÇARA MOLINA GOMES e IZABELA ZONATO VILLAS 
BOAS. Ela, de nacionalidade brasileira, psicóloga, solteira, 
nascida em Estrela D´Oeste, SP, no dia 15 de novembro 
de 1996, fi lha de ETIVALDO VADÃO GOMES e de CELIA 
REGINA MOLINA GOMES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, nascida em Fernandópolis, SP, no dia 20 
de fevereiro de 1994, fi lha de VALTER LUIZ VILLAS BOAS e 
de LIGIA MARIA ZONATO VILLAS BOAS. 

MARCOS VINICIUS DE CARVALHO e KEMELLY BATISTA 
VILELLA. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico de teleco-
municações, solteiro, nascido em Neves Paulista, SP, no dia 
27 de janeiro de 1987, fi lho de LAERCIO DE CARVALHO e 
de TERESA GOMES DE CARVALHO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, professora, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 23 de janeiro de 1995, fi lha de NILTON DE 
OLIVEIRA VILELLA e de NEUZELÍ BATISTA. 

CARLOS TENORIO MARTINS JUNIOR e NATHÁLIA GE-
RALDO RIBEIRO. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrativo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 08 de agosto de 1997, fi lho de CARLOS TENO-



A-7 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
21 de dezembro de 2021

Data: 16.12.2021. Horário: 09hs. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-000, São José 
do Rio Preto-SP. Presença: a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Deliberações: (A) aprovar a Emissão das De-
bêntures e a realização da Oferta, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas 
por meio da Escritura de Emissão: (i) Número da Emissão: As Debêntures representam a 1ª (primeira) emissão de debêntures da 
Companhia; (ii) Data de Emissão: Para todos os fi ns e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será aquela defi nida na 
Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (iii) Valor total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 100.000.000,00 (cem 
milhões de reais) na Data de Emissão; (iv) Quantidade de Debêntures emitidas: Serão emitidas 100.000 (cem mil) Debêntures; (v) 
Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nomi-
nal Unitário”); (vi) Séries: A Emissão será realizada em série única; (vii) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de 
Vencimento Antecipado (conforme defi nido abaixo) e de Oferta de Resgate Antecipado (conforme defi nido abaixo) das obriga-
ções decorrentes das Debêntures e/ou de indisponibilidade da Taxa DI, nos termos da Escritura de Emissão, as Debêntures terão 
prazo de 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”); (viii) Espécie: As Debêntures serão da espécie qui-
rografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações; (ix) Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As Debên-
tures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certifi cados, sendo que, para todos os fi ns de direito, a ti-
tularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será reconhe-
cido como comprovante de titularidade das Debêntures, o extrato emitido pela B3, em nome do Debenturista, quando as Debên-
tures estiverem custodiadas eletronicamente na B3; (x) Conversibilidade: As Debêntures não serão conversíveis em ações de emis-
são da Companhia; (xi) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas no mer-
cado primário, por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profi ssionais, à vista e em moeda corrente nacional, no ato da subscri-
ção (“Data de Integralização”), em uma ou mais datas, (i) pelo Valor Nominal Unitário, na primeira data de sua efetiva subscrição 
e integralização (“Primeira Data de Integralização”), de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3; 
ou (ii) em outra data posterior à Primeira Data de Integralização, pelo Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calcula-
da pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização, podendo, ainda, em qual-
quer Data de Integralização, serem subscritas e integralizadas com ágio ou deságio a ser defi nido no ato de subscrição das De-
bêntures, sendo certo que, caso aplicável, o ágio ou deságio, conforme o caso, será o mesmo para todas as Debêntures subscritas 
e integralizadas em uma mesma Data de Integralização; (xii) Amortização do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal 
Unitário: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de Oferta de Resgate Antecipado (conforme defi nido abaixo) ou de Ven-
cimento Antecipado (conforme defi nido abaixo) das obrigações decorrentes das Debêntures e/ou da indisponibilidade da Taxa DI, 
nos termos previstos na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 3 (três) par-
celas, de acordo com as datas e percentuais indicados na Escritura de Emissão; (xiii) Atualização Monetária: O Valor Nominal Uni-
tário das Debêntures não será atualizado monetariamente; (xiv) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Va-
lor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) 
da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfi nanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na 
forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no in-
formativo diário disponível em sua página na rede mundial de computadores (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de 
spread (sobretaxa) de 1,98% (um inteiro e noventa e oito centésimos por cento) ao ano, base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
Dias Úteis (“Remuneração”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos desde a 
Data de Início da Rentabilidade das Debêntures ou a data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o 
caso, até a data do efetivo pagamento da Remuneração. A Remuneração das Debêntures deverá ser calculada de acordo com a 
fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; (xv) Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo de pagamentos em decorrência 
de Oferta de Resgate Antecipado (conforme defi nido abaixo) ou de Vencimento Antecipado (conforme defi nido abaixo) das obri-
gações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga semestralmente, nas 
datas a serem previstas na Escritura de Emissão; (xvi) Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada das De-
bêntures; (xvii) Garantias: Não haverá constituição de garantias; (xviii) Vencimento Antecipado: Observado o disposto na Escri-
tura de Emissão, serão declaradas antecipadas e automaticamente vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures 
(“Eventos de Inadimplemento”), independente de aviso ou notifi cação, judicial ou extrajudicial, caso tenha ocorrido e esteja em 
curso as seguintes hipóteses, sendo certo que a qualifi cação (automático ou não automático), prazos de curas, limites e/ou valo-
res mínimos (thresholds), especifi cações, ressalvas e/ou exceções em relação a tais hipóteses serão negociados e defi nidos na Es-
critura de Emissão, prevalecendo, em qualquer caso, os termos ali previstos: (i) (a) decretação do pedido de falência formulado por 
terceiros em face da Companhia, (b) se a Companhia realizar pedido de autofalência ou propuser plano de recuperação extraju-
dicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do refe-
rido plano, ou (c) se a Companhia ingressar em juízo com requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferi-
mento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; (ii) liquidação, dissolução ou extinção da 
Companhia; (iii) descumprimento, pela Companhia de qualquer obrigação pecuniária relativa às Debêntures prevista na Escritura 
de Emissão; (iv) vencimento antecipado de quaisquer obrigações de natureza fi nanceira a que esteja sujeita a Companhia, ainda 
que na qualidade de garantidora, assim entendidas as dívidas contraídas pela Companhia com terceiros por meio de operações 
no mercado fi nanceiro ou de capitais, local ou internacional; (v) distribuição e/ou pagamento, pela Companhia, de dividendos, ju-
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ros sobre capital próprio ou qualquer outro tipo de remuneração aos acionistas, exceto pelo dividendo mínimo obrigatório previs-
to no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, caso a Companhia esteja inadimplente com qualquer obrigação pecuniária re-
lativa às Debêntures, conforme prevista na Escritura de Emissão; (vi) questionamento judicial, pela Companhia e/ou de quaisquer 
de suas controladas (“Afi liadas”), da Escritura de Emissão e/ou de qualquer outro documento referente à Emissão; (vii) decisão 
imediatamente exequível, judicial ou arbitral, de invalidade, nulidade ou inexequibilidade total da Escritura de Emissão e/ou de 
seus aditamentos; (viii) comprovação de falsidade em qualquer declaração feita pela Companhia na Escritura de Emissão e/ou de 
qualquer outro documento referente à Emissão; (ix) alteração do objeto social da Companhia que exclua a principal atividade 
atualmente praticada por ela, descrita no Comprovante de Inscrição do CNPJ disponível para consulta no website da Receita Fe-
deral (Cartão CNPJ); (x) descumprimento, pela Companhia, de qualquer decisão judicial, administrativa ou arbitral; (xi) caso haja 
alteração ou transferência do controle acionário (conforme defi nição de controle prevista no artigo 116, da Lei das Sociedades por 
Ações), direto ou indireto, da Companhia; (xii) cessão, promessa de cessão, qualquer forma de transferência ou promessa de trans-
ferência a terceiros, no todo ou em parte, pela Companhia, de qualquer de suas obrigações nos termos da Escritura de Emissão; 
(xiii) cisão, fusão ou incorporação, inclusive incorporação de ações da Companhia, ou, ainda, qualquer outra forma de reorganiza-
ção societária envolvendo a Companhia (“Reestruturação”); (xiv) descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação não 
pecuniária prevista na Escritura de Emissão; (xv) redução do capital social da Companhia, nos termos dos artigos 173 e 174, pa-
rágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações; (xvi) sentença judicial declaratória de invalidade, nulidade ou inexequibilidade parcial 
da Escritura de Emissão e/ou de seus aditamentos e/ou de quaisquer de suas disposições; (xvii) transformação da Companhia em 
sociedade limitada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (xviii) descumprimento da destinação dos 
recursos captados por meio da Oferta, conforme estabelecido na Escritura de Emissão; (xix) protestos de títulos contra a Compa-
nhia, ainda que na qualidade de garantidora; (xx) comprovação de incorreção, insufi ciência ou inconsistência material de qualquer 
declaração feita pela Companhia na Escritura de Emissão ou em qualquer documento referente à Emissão; (xxi) arresto, seques-
tro, penhora de bens, desapropriação, confi sco ou outra medida de qualquer autoridade governamental ou judiciária que impli-
que perda de bens da Companhia; (xxii) caso a Companhia deixe de ter o registro de companhia aberta perante a CVM; (xxiii) não 
renovação, cancelamento, perda, cassação, extinção, revogação ou suspensão das autorizações, subvenções, alvarás ou licenças, 
inclusive as ambientais da Companhia; (xxiv) violação ou atuação, pela Companhia, em desconformidade com qualquer lei ou re-
gulamento que esteja submetida, relativos à prática de corrupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limita-
ção, às com Leis Anticorrupção; e (xxv) inadimplemento pela Companhia de qualquer Endividamento Relevante; (xix) Oferta Fa-
cultativa de Resgate Antecipado: A Companhia poderá, a qualquer momento após a Data de Emissão, a seu exclusivo critério, rea-
lizar oferta de resgate antecipado das Debêntures destinada à totalidade dos Debenturistas (sendo vedada a oferta facultativa de 
resgate antecipado parcial) (“Oferta de Resgate Antecipado”), sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os de-
tentores das Debêntures para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os procedimen-
tos a serem previstos na Escritura de Emissão; (xx) Resgate Antecipado Facultativo: Não será admitida a realização de resgate an-
tecipado facultativo total ou parcial das Debêntures; (xxi) Amortização Extraordinária: Não será admitida a realização de amor-
tização extraordinária das Debêntures; (xxii) Colocação: As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, com esfor-
ços restritos de colocação, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis, e do Contrato de Distribuição, com a intermediação do Coordenador Líder responsável pela co-
locação das Debêntures, tendo como público alvo investidores profi ssionais, assim defi nidos nos termos da Resolução da CVM nº 
30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profi ssionais” e “Resolução CVM 30”, respectivamente); (xxiii) De-
pósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As Debêntures serão depositadas para (i) distribuição no mercado pri-
mário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3; e (ii) observado o dispos-
to na Escritura de Emissão, negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado 
e operacionalizado pela B3, sendo as negociações das Debêntures liquidadas fi nanceiramente por meio da B3 e as Debêntures 
custodiadas eletronicamente na B3; (xxiv) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emis-
são serão destinados para reforço do capital de giro da Companhia; (xxv) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração e 
dos Eventos de Inadimplemento, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos De-
benturistas, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia fi carão sujeitos a, independentemente de aviso, notifi ca-
ção ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa moratória, não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros de mora 
de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata temporis desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, 
ambos incidentes sobre o valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”); (B) autorizar expressamente a Diretoria e os repre-
sentantes legais da Companhia a praticarem todos e quaisquer atos, negociarem todas as condições, providências e adotarem to-
das as medidas necessárias à formalização e efetivação das deliberações desta ata para a emissão das Debêntures, bem como a 
assinatura de todos e quaisquer documentos relacionados à Emissão, incluindo, mas não se limitando: (i) à Escritura de Emissão; 
(ii) ao Contrato de Distribuição; (iii) a quaisquer aditamentos a tais instrumentos (se necessário); e (iv) à formalização e efetivação 
da contratação do Coordenador Líder, do assessor legal e dos prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão e 
da Oferta, incluindo mas não se limitando ao escriturador, banco liquidante, agente fi duciário, agência de classifi cação de risco, 
B3, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais alterações; e 
(C) ratifi car todos os atos já praticados pelos diretores e/ou representantes da Companhia com relação às deliberações.
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EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 25.10.2021. Horário: 17hs. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-000, 
São José do Rio Preto-SP. Presença: a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Deliberações: aprovar 
as demonstrações fi nanceiras e demais informações relativas ao terceiro trimestre do exercício de 2021; e autorizar 
a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a divulgação das demonstrações e demais 
informações trimestrais ora aprovadas. Registro Jucesp nº 584.989/21-0, em sessão de 09/12/2021.

RIO MARTINS e de VERA LUCIA COLNAGO. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, recepcionista, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 22 de maio de 1999, fi lha de 
JOSÉ MARIO RIBEIRO e de SIMONE GERALDO RIBEIRO.

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, 20 de dezembro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

DULIANO DE LEMES e ELIANE GUERINO. Ele, brasileiro, natural de Boracéia, Estado de São Paulo, 
nascido ao primeiro (01) de janeiro de um mil novecentos e oitenta e seis (1986), com trinta  e cinco (35) anos de 
idade, autônomo, solteiro, filho de CICERO LUIZ DE LEMES e de dona ROSALI LEONTINA PREISLER. Ela, 
brasileira, natural de Nhandeara, Estado de São Paulo, nascida aos  trinta (30) de janeiro de um mil novecentos e 
oitenta e um (1981), com quarenta (40) anos de idade, do lar, divorciada, filha de JOÃO FRANCISCO GUERINO e 
de dona ANTONIA SANHCES GUERINO.

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

São José do Rio Preto - SP, dezoito (18) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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DR. RODRIGO ROCHA ga-
nhou festinha para comemorar 
mais um aniversário na bonita 
residência de sua mãe Neide 
Rocha, no Condomínio Green 
Fields Residence, no fi m de 
semana.  

CLÁUDIO LADEIA e Andréa 
foram saborear as delícias do 
requisitado restaurante Flor de 
Sal, no coração da Redentora, 
no fi nal de semana.

 
JAQUELINE Vetorasso Cha-

ves festejou idade redonda (40 
anos), paparicada pelo mari-
dão, Thiago Chaves, os fi lhos 
e familiares, ontem.

 ROSE VALÊNCIO, pecua-
rista, ao lado dos familiares, 
passou o fi nal de semana em 
seu bonito Haras Comitiva 
Eldorado, no distrito de Talha-
do, com direito à cavalgada 
organizada pelo pecuarista Zé 
Estuque.

FERNANDO ISSA, Tânia 
Pachá, Cacaco Cunha e Ivani 
Vaz de Lima começaram a se-
mana festejando aniversários. 
Parabéns!

 SERÁ MANTIDA, pelo pre-
feito Edinho Araújo a chuva de 
papel picado na passagem do 
período da manhã para a tarde, 
no prédio da prefeitura. O ato 
é simbólico e tradicional. Uma 
espécie de “jogar fora o que 
não serve mais pra nada”.

A PEDIDO do Buteco do 
Gusttavo Lima, embaixador, a 
jogadora de Voley e medalhis-
ta olímpica Carol Gattaz, deu 
uma camisa autografada para 
sorteio à ARCD de Rio Preto 
(Associação e Reabilitação da 
Criança Defi ciente). O próprio 
cantor Gusttavo Lima autogra-
fou um violão também para 
sorteio em prol à Associação. 

 O PROMOTER. O apresen-
tador José Luiz Datena vai se 
transformando num “promoter” 
das campanhas de João Doria 
e Rodrigo Garcia (ele ainda 
pensa em sair para o Senado).

BAÚ DA FELICIDADE. O 
apresentador Silvio Santos 
comemorou no dia (12 do 12) 
seus 91 anos - e não dá mos-
tras de que irá se aposentar.

O NOVO projeto do Imposto 
de Renda para o ano que vem 
dá isenção para quem recebeu 
até R$ 3.300,00 mensais.

A TAL SAIDINHA temporá-
ria dos presos do Centro de 
Detenção Penitenciária, na 
próxima quinta-feira, dia 23, 
quando começa a tradicional 
temporada do fi nal de ano de 
ressocialização.

 TRIBUTO. O valor do IPVA 
não diminuiu, o prazo é que 
aumentou passando de 3 para 
5 parcelas.

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Posso perguntar?? Se o “fenômeno” Ronaldo comprou o 

Cruzeiro (90% das ações do clube mineiro) por R$ 400 milhões, 
com uma divida em valor estimado de R$ 900 milhões, quanto 
valerão os clubes de Rio Preto que estão em péssimas situações 
financeiras, mas com respeitado patrimônio, principalmente Pales-
tra, Rio Preto e América, uma vez que o Automóvel Clube já pagou 
(e ou negociou) suas dívidas? Brincando com a matéria, já que 
seus presidentes, pelo tempo de gestões, não demonstraram 
ainda interesse no negócio, é uma boa hora para se consumar o 
“Ad aeternum”, dando a eles preferência no negócio, passando 
de gestores para donos do clube. Tira dúvida. Estádios podem 
ter torcedores. A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamen-
go serviu de paradigma. Então porque as Escolas de Samba 
não podem desfilar e os foliões ocuparem seus espaços nas 
arquibancadas e camarotes? Não precisam explicar porque tem 
muita gente que não vai entender. Negócios de ocasião. Depois 
do Maksoud, uma estrela da hotelaria nacional, encrustada no 
centro de São Paulo, arrematado em leilão, (aguardando ainda 
a aprovação da Justiça), divulgada no sábado neste Diário do 
Bob, agora chegou a vez deste colunista antecipar mais um “big 
business”. A TV Globo acaba de se desfazer de sua sede em São 
Paulo com 43 mil metros quadrados por R$ 522 milhões, para 
reduzir custos. O edifício Jornalista Roberto Marinho foi vendi-
do para a gestora de recursos Vinci Real Estate, mas continuará a 
ocupar o mesmo espaço pagando aluguel de R$ 84,67 por metro 
quadrado, o que dá R$ 4.741.520,00 por mês. Alô torcida do 
verdão. A Band fechou contrato para transmitir sozinha o Mundial 
de Clubes com o Palmeiras. Recado aos amigos. Estamos nos 
aproximando das festas de mais um fim de ano. Lembro agora a 
necessidade que temos de cuidar muito mais de nós mesmos, 
assim evitando excessos com possíveis acidentes, porque para 
modelos antigos (nosso caso), não existem mais peças de repo-
sição. Espero que o Papai Noel apareça para você ‘com o “saco 
cheio” de presentes e que possa viver um 2022 bem melhor que 
este. Ponto e basta!

Beatifi cação
O Vaticano anunciou a 
beatificação do Papa João 
Paulo I, que morreu 33 
dias depois de assumir 
e a causa de sua morte, 
fatalmente, voltará a ser 
discutida. Embora restem 
poucas dúvidas que ele 
morreu mesmo de embolia 
pulmonar, segundo o 
Washington Post, o tema 
de assassinato por uma 
conspiração voltará a ser 
comentado.

Stand up Comedy
O palco do Dogde American Bar, nova casa noturna, na avenida 
Alberto Andaló, recebe nesta terça-feira, dia 21, o humorista, ator 
e apresentador Rodrigo Capella. Na televisão, Rodrigo Capella, 
participou da A Fazenda 5. Atualmente compõe o elenco do canal 
humorístico Comedy Central, com seu show de stand up. Integrou 
o elenco da Record por 5 anos, entre outras emissoras.

henriforne@gmail.com

Tarde animadíssima
Os filhos, Elaine, Carol, Rui Lucato e Luis Otávio (Tavinho) Sartarelli, 
empresários, prepararam festa surpresa com big almoço para a 
matriarca Regina Lucato, em comemoração aos 25 anos de sucesso 
de sua empresa Fumeta, na tarde do último sábado, com direito 
show de passistas, escola de samba e DJ no Buffet Santísssimo. Foi 
uma tarde muito divertida.  Entre os convidados estavam: o cantor 
Seu Moço (Ricardinho Vançan), Fred Tonelli, Antonella Teixeira, 
este colunista social.    

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
NA ESPERANÇA DE UM NOVO ANO, DESEJO A VOCÊS: NAMORO NO 
PORTÃO, DOMINGO SEM CHUVA, SEGUNDA SEM MAU HUMOR, SÁBADO 
COM SEU AMOR. CHOPE COM OS AMIGOS, VIVER SEM INIMIGOS, FILME 
BOM NA TV. TER UMA PESSOA ESPECIAL E QUE ELA GOSTE DE VOCÊ. 
Sorria, beba muito champagne e seja feliz!

As lindas, irmãs, 
Ana Paula e Ana 
Carolina Jalles, 
com seus pais, 

Dra. Ângela 
Cristina Jalles, 
e o empresário, 
Luis Fernando 

Jalles, em 
chique jantar 
para seletos 
convidados 

vips, da famosa 
grife Dolce & 
Gabbana, em 

São Paulo

A rio-pretense Mariana Morial Rossi, de 11 anos, 
que foi eleita Miss São Paulo Universe na categoria 
juvenil, disputará o título nacional da categoria. O 
concurso será realizado em Campo Grande (MS) 

entre os dias 10 a 14 de fevereiro de 2022. Foto de 
Eder Carvalho.

Sempre 
elegantes, 
a médica 

Dr. Ângela 
Cristina 

Jalles, com 
as queridas 
fi lhas, Ana 
Carolina e 
Ana Paula 
Jalles, em 
luxuoso 

jantar da 
famosa grife 

Dolce & 
Gabbana, em 

São Paulo 


