
Divulgação

Divulgação

Divulgação

INTERIORDIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ
Ano XVIII - N° 5.460 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

Ano começa com 55% mais casos; 
Saúde abre hoje Centro Respiratório

COVID EM RIO PRETO
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Câmara tem 
cerca de 40 
servidores 
afastados

O número de servidores e 
assessores da Câmara de Rio 
Preto afastados por conta da 
Covid-19 não para de crescer. 
Informações apuradas pelo 
Dhoje Interior revelam que 
mais de 40 pessoas estão 
afastadas no momento devido 
a confirmação da doença ou 
por apresentar os sintomas, 
aguardando a confirmação 
dos testes. Em 24 horas foram 
mais de 15 afastamentos no 
Legislativo.               Pág.A2

Rio Preto inicia estudo para virar cidade inteligente
Pág. A2

Inquilino sai 
devendo e 

abandona dez 
cães na casa

Pág. A4

Homem troca 
nudes, cai em 
golpe e perde 

R$ 3,5 mil
Pág. 40

Troca de rede de 
esgoto e recape 

interditam avenidas
Pág. A2

Pauléra considera 
que Legislativo 

atende e 
representa bem 

a população
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HOJE
Orlando Bolçone 
assume como 
prefeito hoje, 
em cerimônia 
na prefeitura 
e comanda a 
cidade por 15 
dias, durante fé-
rias de Edinho.
Pág.A3

Cultura vai pedir 
comprovante 
de vacinação 
em eventos

A Secretaria orienta que nos 
eventos com mais de 50 pessoas 
organizadores exijam comprovan-
te de vacinação com duas doses. 
As medidas sanitárias como o 
uso de máscaras e álcool em gel 
continuam obrigatórias. Pág.A6 

Educação 
convoca 17 
professores 
PEB I hoje

A Secretaria de Educação 
de Rio Preto para atender 
substituições na Educação 
Infantil e no Ensino Funda-
mental (Ciclos I e II -1º aos 
5º anos) está convocando 17 
professores PEB I.   Pág.A6

ADIADO
A 19.ª edição 

do Janeiro 
Brasileiro da 

Comédia que 
aconteceria 

entre os dias 
22 e 30 des-

te mês foi 
transferida 

para março.
 Pág.A6

TRÁFICO
 Baep apre-
ende cinco 

tijolos de 
maconha 
em bolsa 

térmica de 
motoboy.
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POLO
 O prefeito Edinho 

Araújo (MDB), 
visitou nesta quin-
ta-feira, 13, o Polo 
Joalheiro, no distri-

to industrial Ulys-
ses da Silveira Gui-

marães. Ele des-
tacou o potencial 
da cidade neste 

setor e as obras de 
mobilidade realiza-
das no entorno do 
empreendimento. 
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São José do Rio Preto, sexta-feira
14 de janeiro de 2022 COTIDIANO

Grão de mostarda e 
tempos melhores

Atravessamos um mo-
mento de transformação no 
mundo, radical e turbulento 
sob muitos aspectos, o que 
exige de nós capacidade 
superior no enfrentamento 
de obstáculos de todos os 
matizes. Não me refiro a 
uma correria neurótica — 
porque há gente que corre, 
corre, corre sem chegar a 
ponto algum. Falo aqui de 
uma preparação sistemá-
tica e corajosa em prol de 
tempos melhores, sempre 
desejados, mas até agora 
não devidamente conseguidos pela humanidade. O que 
lhe anda talvez faltando é perspicácia e perseverança 
no tocante a certos ensinamentos básicos que Jesus, o 
Profeta Divino, farta e esperançosamente, nos transmi-
te. Bom exemplo encontramos na Parábola do Grão de 
Mostarda, em que um homem planta pequena semente 
e, apesar de miúda, ela desabrocha, cresce e se torna 
frondosa árvore, de modo que as aves, dela se aproxi-
mando, formam morada nos seus ramos (Evangelho de 
Jesus, segundo Mateus, 13:31 e 32).

O semeador teve, digamos, uma visão profética, 
porque possuía conhecimento acerca do extraordinário 
valor contido na sementinha e seu consequente futuro. É 
essa uma das lições que Jesus, nessa parábola, nos quer 
transmitir. O contrário seria deixar o diminuto grão larga-
do no caminho, e lá abandoná-lo sem germinar. Assim, 
quando não temos ciência da força que traz a Palavra 
Divina, arriscamo-nos a chutar a semente e desprezar 
a grande fortuna que Deus nos oferece, prejudicando o 
porvir. Ora, o que hoje aprendemos senão que aquele que 
possui informação e comunicação é dono do mundo?...

Vê-se logo que o chutador de semente anda desinfor-
mado. Imaginemos o que ocorre com quem desconhece 
Evangelho e Apocalipse, de preferência em Espírito e 
Verdade, à luz do Novo Mandamento de Cristo Rei — 
“Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis 
ser reconhecidos como meus discípulos” (Evangelho de 
Jesus, segundo João, 13:34 e 35). Quantas oportuni-
dades se perdem nesse mundo! Não considerar e viver 
o Santo Evangelho e o Apocalipse Redentor de Nosso 
Senhor Jesus Cristo é andar mal avisado.

Todos os empreendimentos espirituais e humanos, 
dos modestos aos mais destacados, foram antes pe-
queninos, assim como um novo ano que se inicia. A 
origem pode ter sido um diálogo familiar, uma reunião 
de trabalho, uma intuição... E, se a ideia nova é culti-
vada segundo os princípios humanitários evangélicos e 
apocalípticos, os benefícios para a coletividade hão de 
ser incontáveis.

José de Paiva Netto Đ Jornalista, radialista e 
escritor.

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

ARTIGO Câmara já tem cerca de 
40 servidores afastados 

O número de servidores e 
assessores da Câmara de Rio 
Preto afastados por conta da 
Covid-19 não para de crescer. 
Informações apuradas pelo 
Dhoje Interior revelam que 
mais de 40 pessoas estão 
afastadas no momento devido 
a confirmação da doença ou 
por apresentar os sintomas, 
aguardando a confirmação 
dos testes.

Alguns ainda estão ausen-
tes de suas funções porque 
familiares têm os sintomas.

Em 24 horas foram mais 
de 15 afastamentos no Legis-
lativo rio-pretense. Conforme 
apurado, os afastamentos são 
de servidores e assessores do 
departamento pessoal, três 
motoristas, diretoria-geral, 
equipe da TV Câmara e nos 
gabinetes dos vereadores Jorge 
Menezes, Bruno Moura, Clau-
dia de Giuli e Bruno Marinho.

Um ato normativo do dia 6 
de janeiro formalizou o trabalho 
remoto em caso de gripe ou 
suspeita de Covid-19.

Raphael FERRARI    
redacao@dhoje.com.br

COM COVID
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TECNOLOGIA
Rio Preto inicia estudos para implantar 

projeto de cidade inteligente

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) assinou nesta quinta-
-feira, 13, a ordem de serviço 
para o projeto de estudo e im-
plantação do projeto de cidade 
inteligente. As cidades inteli-
gentes utilizam tecnologias da 
informação e da comunicação 
para melhorar o desenvolvi-
mento e a qualidade de vida por 
meio de políticas públicas mais 
eficientes.

O evento de assinatura foi 
realizado no Parque Tecnológico 
de Rio Preto, com a participa-
ção de secretários municipais 
e representantes da empresa 
Voyager Soluções Corporativas 
em Tecnologia da Informação, 
que tem sede em Brasília (DF) 
e venceu o processo de licitação 

para conduzir o projeto.
“Estamos dando continui-

dade ao preconizado em nosso 
plano diretor, que inclui um pla-
no de desenvolvimento tecnoló-
gico, visando o conceito de ci-
dade inteligente. Queremos Rio 
Preto ainda mais ágil e eficiente 
no atendimento à população. 
Para isso, o planejamento é 
fundamental, para caminhar-
mos de maneira segura para 
um projeto em sintonia com o 
desenvolvimento tecnológico”, 
afirma o prefeito Edinho.

O diretor executivo da Voya-
ger, Emilson Donizeth, acredita 
que os primeiros resultados do 
projeto poderão ser sentidos 
dentro do prazo de um ano. 
“Iniciamos agora uma primeira 
etapa, que é um diagnóstico 
das tecnologias já utilizadas na 

cidade. Depois, vamos fazer a 
proposição de novas tecnologias 
agregativas, em um processo 
evolutivo, integrando o que já 
é utilizado a novas iniciativas”, 
explica.

A elaboração do Plano Di-
retor de Tecnologias da Cidade 
Inteligente (PDTCI) é parte do 
Plano Diretor do município, 
estabelecido pela lei comple-
mentar 651/2021.

Da REDAÇÃO
Divulgação

INFRAESTRUTURA

Troca de tubulação de esgoto e recapeamento interditam avenidas
Nesta sexta-feira, 14, o 

Semae – Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Rio Preto inicia a substi-
tuição das redes de esgoto 
de manilhas de cerâmica por 
PVC, nas avenidas Benedito 
Rodrigues Lisboa e José 
Munia, no Jardim Vivendas.

No primeiro trecho serão 
substituídos 168 metros de 
rede pela avenida Benedito 
Rodrigues Lisboa esquina 
com Avenida José Munia. 
No segundo trecho, serão 
substituídos 200 metros de 
rede pela avenida Benedito 
Rodrigues Lisboa, sentido 
centro.

Para a realização das 
obras serão interditadas, 
nos locais das trocas de 
redes, meias pistas das 
avenidas Benedito Rodri-

gues Lisboa e José Munia. 
O término dos trabalhos 
está previsto para o dia 29 
de janeiro.

No domingo (16/1), será 
interditada a travessia no 
cruzamento da José Munia 
com a Benedito Rodrigues 
Lisboa. O cruzamento será 
liberado no final do dia. A 
Secretaria Municipal de 
Trânsito fará toda a sinaliza-
ção no local.

Recapeamento 
- As avenidas Ernani Pires 
Domingues e Antônio Mar-
cos dos Santos terão trechos 
parcialmente interditados a 
partir da próxima segunda-
-feira, 17, às 7h. O motivo 
é a realização do serviço de 
recapeamento pela Secre-
taria de Obras de Rio Preto.

Na Ernani Pires Domin-

gues, o trecho afetado vai 
do cruzamento com a rua 
Chicrala Abraão até a bi-
furcação que dá início a 
Antônio Marcos de Oliveira. 
O outro trecho compreende 
a Antônio Marcos de Oli-
veira, dessa bifurcação até 
a rotatória com a avenida 
Domingos Falavina.

Em ambas as vias, o flu-
xo de veículos será reduzido 
para uma das faixas nos 
dois sentidos de direção. 
A orientação da Secretaria 
de Trânsito, Transportes 
e Segurança, que fará a 
sinalização do local, é para 
que aqueles motoristas que 
puderem evitem passar pelo 
local. A previsão é de que o 
trabalho seja concluído na 
terça-feira, 18, mas o cro-
nograma pode ser alterado 
pelas condições climáticas.

Da REDAÇÃO
Divulgação
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INAUGURA EM MARÇO

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB), visitou nesta quinta-
-feira, 13, o Polo Joalheiro, 
no distrito industrial Ulysses 
da Silveira Guimarães. Ele 
destacou o potencial da ci-
dade neste setor e as obras 
de mobilidade realizadas no 
entorno do empreendimento.

Com 99% das obras con-
cluídas, o polo é um condo-
mínio de empresas do ramo 
joalheiro que leva o nome 
de José Pascoal Costantini, 
empresário falecido em 2020, 
que foi pioneiro do setor em 
Rio Preto e um dos grandes 
idealizadores do projeto do 
Polo Joalheiro.

“Fizemos obras de mobili-
dade urbana para facilitar os 
acessos nesta região. Temos 
aqui a proximidade com o 
anel viário e uma nova ave-

nida que passa em frente ao 
Polo Joalheiro, um empreen-
dimento que era o sonho do 
José Pascoal Costantini e que 
está sendo concretizado por 
vocês”, disse o prefeito ao gru-
po de empresários, entre eles 
Sergio Cesar Iorio, presidente 
do polo e também da Ajoresp 

deve acontecer em um prazo 
de até 60 dias, provavelmen-
te no mês de março, quando 
temos o aniversário de Rio 
Preto”, afirma Sergio. O Polo 
Joalheiro tem 65 terrenos e 35 
empresas e a previsão de gerar 
até 1500 empregos quando 
estiver plenamente funcional.

Da REDAÇÃO

(Associação dos Joalheiros e 
Relojoeiros de São José do 
Rio Preto).

“O prefeito Edinho sempre 
foi um grande incentivador 
do projeto, desde sua primei-
ra gestão e agora estamos 
próximos da conclusão. Acre-
ditamos que a inauguração 

Divulgação SMCS

Edinho du-
rante en-
contro nesta 
quinta-feira, 
13

Pauléra afirma que Câmara está ‘bem 
representada’ e população é ‘bem atendida’

Nascido em São Carlos, 
mas vivendo em Rio Preto 
desde a década de 70, Paulo 
Pauléra viu sua vida mudar 
radicalmente ao longo dos 
anos. De representante co-
mercial de várias empresas 
do país, Pauléra se enveredou 
para a política e desde então 
tem acumulado sucessivos 
mandatos como vereador de 
Rio Preto. Já foi secretário 
de Serviços Gerais por oito 
anos, onde se destacou, 
em especial nos meios de 
comunicação da cidade. A 
todo momento em que era 
procurado para responder 
algo relacionado a pasta 
Pauléra nunca se esquivava. 
Tornou-se popular.

Eleito vereador em 2008, 
quando recebeu 3.465 votos. 
Já em 2012, obteve 6.113 
votos, sendo a segunda maior 
votação da história do muni-
cípio. Nas eleições de 2020 
Pauléra obteve 4.279 votos, o 
quarto mais votado. Também 
foi presidente da Câmara 
Municipal, função que tentou 
mais uma vez justamente no 
ano passado, com apoio do 
prefeito Edinho Araújo (MDB), 
mas acabou derrotado por 
Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta). Espécie de líder informal 
do prefeito, Pauléra concede 
entrevista ao Dhoje Interior e 
responde aos mesmos ques-
tionamentos que estão sendo 
feitos a todos os vereadores 
que o precederam. Confira:

Dhoje Interior: Se pu-
desse elencar dois grandes 
projetos de sua autoria 
aprovados durante o ano 
passado quais seriam e o 
por quê merecem desta-
que?

Paulo Pauléra: O PL 
248/21 – LEI 14.042/21 – 
DIA MUNICIPAL DO CARDIO-
LOGISTA e o PL 182/21 – LEI 
13.884/21 - Fica estabeleci-
do no município de São José 
do Rio Preto o protocolo de 
vacinação diferenciado àque-
les que se recusarem a tomar 
a primeira dose da vacina 
contra a covid-19 unicamente 
em razão da marca do imuni-
zante, bem como aqueles que 
forem autuados por participa-
ção ou organização em festa 
clandestina. (Lei da Recusa 
no final da fila)

Dhoje Interior: Qual pro-
jeto acabou vetado pelo 
prefeito Edinho Araújo, mas 
que na sua visão deveria ter 
sido aprovado pela relevân-
cia e importância?

Paulo Pauléra: Não houve 
projeto vetado este ano.

Dhoje Interior: Em rela-
ção ao governo do prefeito 
Edinho Araújo, qual sua 
avaliação sobre as ações 
tomadas por ele ao longo 
de 2021? Houve algum erro 
político que poderia citar?

Paulo Pauléra: Todas as 
ações realizadas pelo gover-
no do prefeito Edinho Araújo, 
foram tomadas com muita 
seriedade, responsabilidade 
e competência, visando pro-
teger a população e economia 
de nossa cidade. Desde as 
primeiras medidas para con-
ter a Pandemia do COVID-19 
como outros casos, foram 
tomadas através de diversas 
reuniões com especialistas 
junto aos comitês altamente 
técnicos, que analisaram todo 
cenário da saúde pública e 
economia, visando a maior 
preservação de vidas e junto 
a isso amenizar os danos a 
economia de nossa cidade.

Dhoje Interior: Em rela-
ção ao projeto do prefeito 
que solicitava empréstimo 
de R$ 300 milhões, aprova-
do pela Câmara. Defenda 
novamente seu voto e o por 
quê acredita (ou não) que o 
valor é necessário para o 
restante do mandato?

Paulo Pauléra: Acredito 
sim, que o empréstimo de 
300 milhões trará signifi-
cativa contribuição ao povo 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

ENTREVISTA

rio-pretense, no sentido que 
o empréstimo será destinado 
para obras de infraestrutura, 
como pavimentação, recape-
amento, drenagens, reflores-
tamento, geração de energia 
solar, compra de imóveis, 
construção e reformas de 
prédios, viadutos e pontes.  
Neste sentido, como este 
empréstimo será totalmente 
destinado a realização das 
obras supracitadas em nossa 
cidade, tenho total certeza 
que todo valor destinado be-
neficiará a população e seus 
diversos setores.

Dhoje Interior: Em rela-
ção a prorrogação do con-
trato do transporte coleti-
vo, aprovado pela Câmara, 
novamente defende sua vo-
tação e o por quê acredita 
(ou não) que a prorrogação 
por mais 10 anos foi bené-
fica a população?

 Paulo Pauléra: Acredito 
que foi mais uma aprovação 
correta, pois temos um ser-
viço de transporte público de 
boa qualidade e com uma das 
menores tarifas do Brasil, o 
que auxilia e muito os muníci-
pes a utilizarem o transporte.

Dhoje Interior: Sobre a 
possibilidade de o Legisla-
tivo ter o direito a emendas 

impositivas, com determi-
nado valor fixo do orçamen-
to municipal ser indicado 
por cada vereador em áreas 
pré-estabelecidas, qual é o 
seu entendimento? Favo-
rável ou não, e o por quê?

 Paulo Pauléra: Este é um 
assunto delicado e que deve 
ter atenção redobrada, neces-
sitando de diversas reuniões 
com os vereadores e junto 
a isto o Executivo municipal 
para juntos analisar a real 
função dessas emendas, sem 
qualquer tipo de politicagem, 
apenas pensando em melho-
rias a população. A implanta-
ção das emendas impositivas 
implicará o estabelecimento 
de novas soluções e estraté-
gias de trabalho que envol-
verá, no âmbito municipal, 
o Poder Executivo e o Poder 
Legislativo, além da partici-
pação popular, aproximando a 
população das decisões sobre 
a execução do orçamento 
municipal.

Dhoje Interior: Se tives-
se que dar uma nota de 0 
a 10 para o seu trabalho 
parlamentar neste ano de 
2021, qual seria a nota? E 
o por quê?

Paulo Pauléra: Não gos-
to de colocar valor em meu 

D
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trabalho, mas tenho total 
certeza que toda população 
está sendo bem atendida, 
pois meu comprometimento e 
seriedade, respaldado através 
da legalidade e moralidade, 
auxiliam a resolver as ques-
tões de nossa população me 
traz total satisfação.

Dhoje Interior: Como 
o senhor acredita que a 
população de Rio Preto 
analisa o trabalho atual 
dos 17 vereadores?

 Paulo Pauléra: Incansá-
vel, no sentido de que todas 
as sessões tanto ordinárias 
como extraordinárias sempre 
estão com diversos projetos 
em pauta, versando sobre 
diversos assuntos distintos 
que atendem todas as re-
giões de São José do Rio 
Preto. Ademais, vemos uma 
diversificação de vereadores 
em seus redutos ou represen-
tantes, que lutam por cada 
parcela da população que no 
final se torna um conjunto só. 
Portanto, a câmara em seus 
17 vereadores está muito 
bem representada, pois todos 
diariamente batalham pela 
melhoria de nossa cidade e 
para o bem de nossa popu-
lação.

Dhoje Interior: Qual será 

o principal objetivo para o 
mandato em 2022?

Paulo Pauléra: Continuar 
trabalhando para o bem da 
população, defendendo a 
igualdade, a justiça e nos-
sa Constituição de forma a 
fazer valer meu papel como 
representante legislativo. Es-
tarei nos bairros, na periferia, 
nos distritos e na zona rural, 
ouvindo a população. Como 
político há tantos anos, vejo 
que a maior obra que o elei-
tor exige é atenção. O eleitor 
precisa ser ouvido, a partir 
disso podemos fazer muita 
coisa, desde leis, indicações, 
requerimentos e outras pro-
posituras que visem atender 
e contemplar a população.

Dhoje Interior: Como 
analisa o papel da impren-
sa da cidade na cobertura 
dos fatos do Legislativo?

Paulo Pauléra: A im-
prensa no mundo político 
é um dos pilares de nossa 
democracia, e tem um papel 
fundamental na publicidade 
dos atos e junto a isto na 
imparcialidade das notícias, 
pois relatam diariamente as 
ações realizadas no legislativo 
a toda população.

Dhoje Interior: Qual é 
a melhor virtude e o pior 
defeito de sua personali-
dade?

Paulo Pauléra: Melhor 
virtude: ser trabalhador. De-
feito: minha sinceridade, 
pois coisas que podem ser 
ditas francamente e de forma 
verdadeira, muitas vezes não 
agradam algumas pessoas.

Dhoje Interior: Por fim, 
deixe uma mensagem para 
os rio-pretenses sobre o 
que esperar em 2022 em 
relação aos trabalhos na 
Câmara da cidade.

Paulo Pauléra: Que 2022 
seja um tempo de novos ares, 
e que estes ares tragam mais 
força e saúde para continuar-
mos nosso incansável traba-
lho, de forma honesta e com-
prometida para solucionar as 
questões de nossa cidade, 
zelando pelo bem-estar de 
nossa população e demons-
trando junto ao legislativo e 
executivo municipal a força de 
nossa São José do Rio Preto.

Acredito que foi 
mais uma aprovação 

correta, pois temos um 
serviço de transporte 

público de boa 
qualidade e com uma 

das menores tarifas do 
Brasil, o que auxilia e 
muito os munícipes a 

utilizarem o transporte

“

”
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EXECUTIVO

A partir deste sábado, 15, 
o vice-prefeito Orlando Bolço-
ne (DEM) tomará posse como 
titular da cadeira de Edinho 
Araújo (MDB) que sai para um 
período de férias de 15 dias. 
A transmissão de cargo ocorre 
nesta sexta-feira, às 16 horas 
na Prefeitura.

Após reajustar o IPTU em 
10,06% no início da semana, 
Edinho vai sair dos holofotes 
até o fim do mês. O período 
de descanso era regra desde 
o surgimento da pandemia de 
Covid-19 em março de 2020. 
Como o tema exigiu dedicação 
total tanto do prefeito como da 
cúpula de seu governo, Edinho 
acabou não se dando ao luxo 
de descansar mesmo que por 
breves períodos nos últimos 
anos.

Com as férias de Edinho, 
Orlando Bolçone que acumula 
também a Secretaria de Plane-
jamento finalmente ocupará a 
função de chefe do Executivo. 
No final do segundo mandato, 
em 2008, Edinho apoiou Bol-
çone para sua sucessão, mas 
acabou assistindo Valdomiro Lo-
pes (PSB) eleito.Agora, mesmo 
que por curto período de tempo, 
Bolçone que disputou a cadeira 
de prefeito vai assumir a função. 
A ideia é que no período sejam 
anunciadas ações positivas.

Raphael FERRARI

Edinho tira férias e 
Bolçone assume como  
prefeito por 15 dias

Prefeito visita obras do Polo Joalheiro
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Homem troca nudes, vira alvo de 
extorsão e perde R$ 3,5 mil

Um homem, de 56 anos, 
foi lesado em R$ 3,5 mil 
após cair no golpe do nudes. 
Ele contou aos policiais, na 
noite desta quarta-feira, 13, 
que recebeu uma solicitação 
de amizade de uma mulher 
em um site de relacionamen-
tos no Facebook, aceitou e 
começaram a conversar e a 
trocar fotos nuas.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, após um 
tempo, a vítima recebeu 
uma ligação de um suposto 
delegado de Porto Alegre-

-RS alegando que a menina 
era menor de idade,  estava 
traumatizada e que os pais 
procuraram a delegacia para 
pedir ajuda no pagamento de 
um tratamento.

Com medo de ser preso, 
o homem fez o depósito soli-
citado. Após a transferência, 
recebeu outra ligação pedindo 
mais R$ 18.900, percebendo 
então que se tratava de um 
golpe. O caso foi registrado 
como estelionato e será in-
vestigado pelo 4º DP rio-pre-
tense.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)

Da REDAÇÃO   
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TRÁFICOMAUS-TRATOS E CALOTE

Baep apreende cinco 
tijolos de maconha em 

bolsa térmica de motoboy

Policiais do Baep de Rio 
Preto prenderam em flagran-
te, por tráfico de drogas, na 
noite desta quarta-feira, 13, 
um motoboy. Na bolsa térmica 
de transporte de comida que 
estava em suas costas foram 
apreendidos cinco tijolos de 
maconha, avaliados em R$ 
4 mil.

A guarnição chegou até o 
suspeito após receber uma 
denúncia de que havia um 
motociclista se comportando 
de forma estranha, aparen-

tando que iria assaltar quem 
passasse em praça perto de 
porta lateral de hipermercado 
no Cristo Rei.

Para a PM, o acusado disse 
que iria ganhar R$ 300 para 
fazer a corrida e entregar o 
entorpecente para um desco-
nhecido naquele local.

No Plantão, a prisão foi 
confirmada e o indiciado foi 
levado para a carceragem 
local, onde aguardará decisão 
da Justiça. Ocorrência segue 
sendo investigada pelo 7º DP.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 
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CASAL
Mulher descobre traição 
do marido e é ameaçada 

pelo genro da amante

Uma cabeleireira, de 38 
anos, procurou a Central de 
Flagrantes de Rio Preto, na 
noite desta quarta-feira, 12, e 
contou aos policiais que des-
cobriu a traição do seu marido 
após vê-lo se encontrando 
com uma mulher que mora 
nos predinhos do bairro Caic.

Segundo o boletim de 
ocorrência, teve início uma 
discussão entre ela, o esposo 

e a amante. Durante o desen-
tendimento, a vítima terminou 
o casamento.

Pouco depois, ao saber da 
confusão, o namorado da filha 
da amante passou a ameaçar 
a cabeleireira com arma de 
fogo e chegou até procurá-la 
em frente a sua residência. A 
Polícia Civil segue investigan-
do o caso.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 
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Um cabeleireiro de 30 
anos foi assaltado na noite 
desta quarta-feira, 13, no 
pátio de um posto de com-
bustíveis, localizado na BR-
153, em Rio Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima foi 
abordada por dois homens 
que estavam em uma Honda 
CG 160, de cor branca. Um 
dos marginais estava armado 
com um revólver calibre 38.

Após roubarem a carteira 
com documentos pessoais e 
R$ 200, os criminosos fugi-
ram para rumo desconhecido.

O roubo será investigado 
pelo 3º DP de Rio Preto.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 
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Inquilino abandona dez cachorros e deixa 
imóvel sem pagar aluguel

A dona de uma residência 
no Parque das Flores, em 
Rio Preto, procurou o Plan-
tão Policial, na tarde desta 
quarta-feira, 12, para de-
nunciar que seu inquilino foi 
embora, levando tudo o que 
era dele, mas abandonando 
dez cachorros.

Segundo o boletim de 
ocorrência, um vizinho te-
lefonou para a proprietária 
do imóvel e contou que o 
homem havia se mudado. 
O locatário devia aluguel há 
quatro meses.

Os animais estavam sol-
tos na rua ou na garagem 
da casa quando a mulher 

chegou na casa que lhe 
pertence.

Ela foi até o imóvel tratar 
dos cães e tentou várias ve-
zes contato com o inquilino, 
mas o telefone só dá desliga-
do ou fora do ar.

De acordo com o registro 
policial, a mulher ligou para 
o Centro de Zoonoses, sendo 
informada que não recolhem 
mais animais, e falou com a 
Guarda Civil Municipal, que 
disse que iriam abrir um “cha-
mado” e passaram o telefone 
de um abrigo de animais.

O caso será investigado 
pelo 3º DP rio-pretense.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)
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DEU RUIM
Prestador de serviço furta fios de cobre 

da CPFL de Rio Preto

Um funcionário da CPFL 
acionou a Polícia Militar, na 
noite desta quarta-feira, 13, 
após ver um homem que 
estava prestando serviços de 
manutenção furtando fios de 
cobre do pátio da estação de 
energia em Rio Preto.

De acordo com o boletim 

de ocorrência, o acusado es-
tava levando pedaços de fios 
de cobre no interior de sua 
bolsa, após prestar um serviço 
de manutenção na empresa.

O suspeito confessou que 
pegou os fios para vender, pois 
estava passando por dificul-
dades financeiras, mas que 
estaria arrependido.

Os fios de cobre apreen-
didos pela PM pesam apro-
ximadamente 6,5 quilos e 
custam R$ 247. O indiciado 
deve responder a processo em 
liberdade.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 
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Auxiliar de limpeza 
furta veículo, é 
perseguido e preso 
pela GCM

Arquivo DHOJE

Homem troca nudes, 
vira alvo de extorsão 
e perde R$ 3,5 mil
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energia em Rio Preto.

De acordo com o boletim 
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furta veículo, é 
perseguido e preso 
pela GCM

Maria Olga de Souza, natural de 
Lindóia-SP, faleceu aos 80 anos de 
idade. Era viúva de Sr. Alminio Oscar 
e deixou seus fi lhos Vanira, Natanael, 
Vandenira (falecida), Natalicio, Natal-
mir, Vandenilce,Vandineia e Valeria. 
Foi sepultada no dia 12/01/2022 às 
17h00min, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério São João Batista.

Regina Cristo, natural de Inhu-
mas-GO faleceu aos 57 anos de 
idade. Era solteira e deixa seus fi lhos 
Daniela, David e Daniel. Foi sepultada 
no dia 13/01/2022 às 11h00min, 
saindo seu féretro do velório Jardim 
da Paz para o Cemitério Parque Jardim 
da Paz.

Julio Cesar Barrionuevo, natural 
de São José do Rio Preto-SP faleceu 
aos 52 anos. Era divorciado, deixa sua 
fi lha Juliane Natale. Foi sepultada no 
dia 12/01/2022 às 16h30min, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o Cemitério São João 
Batista.

Jose Carlos Bonfa Passarini natu-
ral de São José do Rio Preto-SP fale-
ceu anos 64 anos. Era casado com 
a Sra. Ida Maria Serantes Passarini, 
deixa seu fi lho Giancarlo (falecido), 
Anderson Ricardo. Será sepultado no 
dia 13/01/2022 às 16h00min saindo 

  FALECIMENTOS
seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o Cemitério São João 
Batista.

Neide da Silva Miranda natural 
de Fernandópolis-SP faleceu aos 
73 anos. Era divorciada, deixa seus 
filhos Valdirene, Maria Aparecida, 
Marcio Jose e Roberto Aparecido. 
Foi sepultada no dia 13/01/2022 às 
09h00min saindo seu féretro do ve-
lório Capelas Prever para o Cemitério 
São João Batista.

Maria do Carmo Torrez da Rocha 
natural de Sales-SP faleceu 81 anos. 
Era viúva do Sr. Olivio Minga da 
Rocha, deixa seus fi lhos Carlos Apa-
recido, Mauro Roberto, Flávia Cristina. 
Será sepultada no dia 13/01/2022 
às 16h00min saindo seu féretro do 
velório Jardim da Paz para o Cemitério 
Parque Jardim da Paz.

Olivanda Maria da Silva Lino 
natural de Jurupeba-SP faleceu aos 
77 anos. Era casada com Sr. José 
Lino Gonçalves, deixa seus filhos 
Aguinaldo, Maria José e Alessandra. 
O sepultamento foi dia 13/01/2022 
às 13h00min saindo seu féretro do 
velório Ipiguá-SP para o Cemitério 
São João Batista.

Fernando Roberto Xavier natural 
de Mirassol-SP faleceu aos 51 anos. 

Era solteiro. Seu sepultamento foi dia 
13/01/2022 saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério São João Batista.

Adelia Luchete natural de Olím-
pia-SP faleceu aos 93 anos. Era viúva 
do Sr. Manoel Rodrigues, deixa seus 
fi lhos Elson Antônio, Emilio, Luiz Car-
los, Maria Aparecida, Jose Roberto 
(falecido), Dalva, Sonia, Luzia. Seu 
sepultamento foi as 13/01/2022 às 
15:00 saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Ce-
mitério São João Batista.

Maria Terezinha Alves Moia natu-
ral de Mina-MG faleceu aos 87 anos. 
Era viúva de Sr. João Moia, deixa seus 
fi lhos Sonia, Clezo, Cleuza, Cleide, 
Sergio, Maria, João (falecido), Izabel 
Aparecida e Sandra. Seu sepultamen-
to foi dia 13/01/2022 saindo seu fére-
tro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista.

Vaifro Brentan natural de Nova 
Aliança-SP faleceu aos 84 anos. Era 
viúvo de Sra. Aguida Decco Brentan, 
deixa seus fi lhos Vaidro Brentan Filho 
(falecido), Cezar Luiz, Carlos Apare-
cido e Raquel. Seu sepultamento foi 
no dia 13/01/2022 saindo seu féretro 
do velório municipal de Mirassolândia 
para o Cemitério Municipal de Miras-
solândia.

Cabeleireiro é 
roubado em posto 
de combustíveis 

na BR-153
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Possibilidades de engravidar 
mesmo com o diagnóstico 

de menopausa precoce

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

A menopausa precoce pode dificultar a gravidez das 
mulheres que sofrem com o problema. Contudo, não 
é impossível que elas se tornem mães. Apesar de, na 
maioria dos casos, levar à infertilidade feminina ain-
da assim é possível ter uma gestação segura com o 
quadro. O quadro de menopausa precoce manifesta 
sintomas semelhantes aos dos processo natural e são 
um importante alerta. Veja os mais comuns:

Redução da lubrificação vaginal;
Aumento de peso sem motivo aparente;
Presença de ondas de calor, principalmente no 

período noturno;
Irregularidade no ciclo menstrual;
Atrofia da região vaginal e do trato urinário baixo;
Dores durante o ato sexual;
Ausência de menstruação (12 meses seguidos);
Cansaço constante;
Alterações repentinas de humor;
Redução significativa da massa óssea precoce-

mente.
É possível uma gestação segura mesmo após esse 

quadro. Isso ocorre, principalmente, a partir da re-
produção assistida. Com o tratamento por fertilização 
in vitro (FIV) com a doação de óvulos, técnica mais 
indicada quando há menopausa precoce.

A fecundação é feita por FIV com ICSI (injeção 
intracitoplasmática de espermatozoides): cada es-
permatozoide é injetado diretamente no citoplasma 
do óvulo, aumentando, assim, as chances de uma 
quantidade maior ser fecundada. Os óvulos podem 
ser adquiridos em banco de óvulos com a seleção de 
gametas compatíveis com as características físicas e 
compatibilidade sanguínea da receptora.

Os embriões formados pela fecundação são cul-
tivados por cinco dias em laboratório. O processo é 
acompanhado diariamente por um embriologista. 

A transferência para o útero materno (receptora) 
pode ser feita em duas etapas de desenvolvimento, 
de acordo com cada caso: D3 ou clivagem, quando a 
divisão celular ainda está no início e o embrião possui 
cerca de 8 células, ou blastocisto, quando o embrião 
já está apto para implantação uterina. 

Em caso de ovodoação, como a qualidade dos óvu-
los é melhor, a transferência é normalmente realizada 
na fase de blastocisto, quando a implantação também 
ocorre na gestação natural, por isso, há maior sincronia 
e chances de sucesso. 

Após dez dias já é possível confirmar se gravidez foi 
bem-sucedida. Porém, os percentuais de sucesso da 
FIV por ciclo de tratamento são bastante expressivos, 
os mais altos da reprodução assistida. 

Ao identificar os primeiros sintomas de menopausa 
precoce, caso você tenha interesse em engravidar, pro-
cure seu profissional de confiança para uma avaliação 
do quadro. Além de promover a gravidez, é também 
possível realizar a terapia hormonal (implantes hormo-
nais) fora do período gestacional, de forma persona-
lizada a fim de oferecer qualidade de vida nesta fase 
de climatério. 

A infertilidade feminina pode ocorrer, também, como 
consequência de outras condições.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico 
ginecologista e obstetra, pós-graduado em Repro-
dução Humana

Ano começa com alta de 55% nos 
casos e queda de 96% nas mortes

Rio Preto está, atualmen-
te, com um total de 105.443 
casos de Covid-19 confirma-
dos, desde o início da pan-
demia, em março de 2020. 
Porém, um levantamento feito 
pelo DHoje, confirmou que só 
em 2022 - comparado com 
2021 - o aumento foi de 55%.

De 29 de dezembro de 
2020 a 13 de janeiro de 
2021, Rio Preto registrou 
4.167 novos casos, enquanto 
no mesmo período deste ano 
já são 6.464 novos casos 
confirmados da doença, alta 
de 55%.

Todos os outros dados 
relacionados ao coronavírus 

aumentaram em 2022 em 
comparação com 2021, no 
entanto, o número de óbitos 
foi o único dado oficial que 
diminuiu consideravelmente.

Em 2022 aumentou 49,6% 
o número de testados; 47,1% 
o número de pessoas que 
negativaram para a doença; 
35,4% o número de pessoas 
internadas por Covid e 8,4% 
o número de internados com 
SRAG (Síndrome Respiratória 
Aguda Grave), porém, a quanti-
dade de óbitos caiu de 76 para 
três neste início de ano, uma 
redução de 96%.

Os médicos, assim como a 
OMS (organização Mundial da 
Saúde), atribuem a diminui-
ção das mortes ao avanço da 
vacinação.

Andressa ZAFALON    
redacao@dhoje.com.br
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Só em uma semana são 4,4 mil casos

A Secretaria de Saúde di-
vulgou Boletim com a atu-
alização epidemiológica da 
covid-19, nesta quinta-feira 
(13), em Rio Preto. A cidade 
contabiliza 4.451 novos casos 
na últiam semana sendo 2.378 
por exame PCR, 2.067 por 
teste rápido antígeno e 6 por 
teste sorológico. Os casos têm 

ocorrência de 21/12 a 12/1. 
No boletim, foram informados 
três novos óbitos por covid.

Com a inclusão dos novos 
casos, Rio Preto contabiliza 
385.102 notificações por esta-
do gripal, sendo que 349.203 
(89%) foram testados para 
covid-19, com 243.760 re-
sultados negativos e 105.443 
resultados positivos. Dos con-
firmados, 98.256 já se recu-

peraram. O número de óbitos 
no município permanece em 
2.838.

A cidade conta com 242 
pacientes internados por Sín-
drome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), sendo 121 residentes 
de Rio Preto e 121 da região. 
Entre os internados, 58 tiveram 
a confirmação por Covid-19, 
sendo que 32 são residentes 
de Rio Preto e 26 são da região.

A Secretaria informou tam-
bém a média móvel de casos 
graves confirmados de Co-
vid-19 por data de notificação 
em residentes de Rio Preto e 
óbitos. A média móvel de casos 
graves está em 4, enquanto 
a de óbitos confirmados de 
Covid-19 está em 0,4.

A taxa de ocupação de lei-
tos de UTI e suporte ventilatório 
em Rio Preto está em 56%.

Da REDAÇÃO

Centro Respiratório abre nesta sexta 
e atenderá até meia-noite

SWIFT

A Secretaria Municipal 
de Saúde informou, na tarde 
desta quinta-feira (13), que o 
Centro de Atendimento Respi-
ratório instalado no Complexo 
da Swift será aberto nesta 
sexta-feira (14), a partir das 
7h. Foi concluído nesta quin-
ta-feira (13) o processo de 
contratação dos profissionais 
necessários para o atendi-
mento dos pacientes.

O Centro de Atendimento 
Respiratório da Swift vai pos-
sibilitar a ampliação no atendi-
mento aos pacientes. Haverá 
dois tipos de atendimento: o 
primeiro para os pacientes 
que já tenham sido atendidos 
pela Telemedicina e que só 
serão submetidos ao teste. 
O outro, para pacientes por-
tadores dos sintomas gripais 

ou de Covid, que passarão 
por triagem, consulta médica 
e teste, se houver indicação 
médica. A unidade da Swift vai 
funcionar das 7h às 0h.

Importante informar que 
todas as UBS , UPAs e uni-
dades de pronto atendimento 
continuarão o atendimento 
em seus horários normais de 
funcionamento. UPAs e PSs 24 
horas e UBSs das 7h às 17h. 
Também continua disponível o 
atendimento por Telemedicina, 
com consultas online, emissão 
de receitas e atestados, pelos 
fones 0800 77 22 123 ou 
0800 77 05 870.

“Reafirmamos que os tes-
tes para covid nas unidades de 
saúde só são feitos mediante 
indicação dos médicos res-
ponsáveis pelos atendimen-
tos”, detalhou a secretaria da 
saúde.

Da REDAÇÃODivulgação

VACINAÇÃO
Acesso a site de pré-cadastro de 

crianças cresce 11 vezes

O acesso ao site Vacina 
Já, disponibilizado pelo Go-
verno de São Paulo para o 
pré-cadastro para vacinação 
contra a COVID-19 do público 
infantil, na faixa etária de 5 
a 11 anos, aumentou em 11 
vezes nesta quarta-feira (12), 
quando o cadastramento foi 
liberado. A plataforma foi 
desenvolvida pela Prodesp 
– empresa de Tecnologia do 
Estado de São Paulo – e as 
Secretarias de Comunicação 
e da Saúde.

A página recebeu 303 mil 
acessos apenas no primeiro 
dia em que o pré-cadastro foi 
disponibilizado, número que 
supera a média de procura 
no último mês em 1.039%. 
Em dezembro, a média foi de 
26.613 acessos diariamente.

O pré-cadastro é opcional 
e não é um agendamento, 
mas agiliza o atendimento 
nos locais de imunização, evi-

tando filas e aglomerações. 
Para cadastrar os filhos, os 
pais ou responsáveis devem 
acessar o link (https://www.
vacinaja.sp.gov.br/), clicar no 
botão “Crianças até 11 anos” 
e preencher o formulário 
online.

A expectativa do Governo 
de SP é vacinar as 4,3 mi-

Da REDAÇÃO

lhões de crianças com idades 
entre 5 e 11 anos no período 
de três semanas. A capaci-
dade da vacinação infantil 
em São Paulo é de cerca de 
250 mil crianças por dia. Há 
5,2 mil locais de vacinação 
disponíveis em todo o esta-
do, número que deverá ser 
ampliado com postos volantes 

em escolas da rede estadual.
São Paulo aguarda o envio 

de imunizantes pediátricos da 
Pfizer por parte do Ministério 
da Saúde, aprovado desde 
16 de dezembro pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária), para que possa 
iniciar o plano de vacinação do 
público infantil.

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

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:
JOAO BERNARDINO DE ARAUJO e MARIA DO SOCORRO 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, agricultor, solteiro, 
nascido em Jardim, CE, no dia 18 de dezembro de 1972, resi-
dente e domiciliado a Pedro Dorio Sobrinho, Nº 644, JARDIM 
OURO VERDE, São José do Rio Preto, SP, fi lho de ANTONIO 
MANOEL BERNARDINO e de MARIA ANTONIA DE ARAUJO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, agricultora, solteira, nascida 
em ITU, SP, no dia 03 de julho de 1959, residente e domiciliada 
a Pedro Dorio Sobrinho, Nº 644, JARDIM OURO VERDE, São 
José do Rio Preto, SP, fi lha de JOSÉ LIVINO DE OLIVEIRA e de 
IZAURA LUIZA DO SOCORRO. 
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, 10 de janeiro de 2022.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMAR-
CA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- Rua Tiradentes nº 3355, 

Centro.  Tel: (17) 3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
TIAGO ZAGHI DE ARAUJO e GESA GIOVANA SABINO 
PENNER. Ele, de nacionalidade brasileira, torneiro mecânico, 
divorciado, nascido em Nova Granada, SP, no dia 11 de agosto 
de 1989, fi lho de ANTONIO ALVES DE ARAUJO e de SUELI 
ZAGHI. Ela, de nacionalidade brasileira, técnica em farmácia, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 29 de 
março de 1990, fi lha de HUGO PENNER e de GENI SABINO. 
CÍCERO LUIZ DOS REIS SILVA e ANDRÉA FINOCHIO SABI-
NO. Ele, de nacionalidade brasileira, administrador, divorciado, 
nascido em Patrocínio, MG, no dia 15 de janeiro de 1986, fi lho 
de HUMBERTO LUIZ DA SILVA e de ELIZABETH DOS REIS 
SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, jornalista, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 05 de julho de 1985, fi lha de 
ANTONIO JOSÉ SABINO e de ANA MARIA NEVES FINOCHIO 
SABINO. 
ANDRÉ CABRAL DOS SANTOS e BRENDA ALANA DOS 
REIS MENDONÇA. Ele, de nacionalidade brasileira, barbeiro, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de 
agosto de 1989, fi lho de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS e de 
INÊS APARECIDA CABRAL DOS SANTOS. Ela, de nacionali-
dade brasileira, engenheira civil, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 26 de fevereiro de 1993, fi lha de JOSÉ 
ANTONIO MENDONÇA e de MAGALI APARECIDA DOS REIS. 
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, 11 de janeiro de 2022
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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. JOSÉ GIOVANI MARIANO e APARECIDA FERREI-
RA FIGUEIRINHO DA SILVA, sendo ELE fi lho de ESMERIA 
DA CONCEIÇÃO MARIANO e ELA fi lha de ALVINO FERREI-
RA FIGUEIRINHO e de ANTONIA ALVES DOS REIS;
2. GIOGENES VITOR SANTOS SILVA e PAMELA 
CRISTINA LOPES DIAS, sendo ELE fi lho de JORGE HEN-
RIQUE DA SILVA e de LUZIA TRINDADE SANTOS SILVA e 
ELA fi lha de JAIR SAMORA DIAS e de CRISTIANE LOPES 
DE PAULA;
3. LAERCIO DONIZETI FRANCISQUINI e MARIA 
APARECIDA MACIEL, sendo ELE fi lho de FERNANDES 
FRANCISQUINI e de EREMITA DOMINGOS DE OLIVEIRA 
e ELA fi lha de DIVINO VITAL MACIEL e de IRACI PACHECO 
MACIEL; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se al-
guém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 12/01/2021.
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. MAURO CESAR CHIOATO e ELAINE REGINA 
FERREIRA, sendo ELE fi lho de ALCIDES CHIOATO e de 
MARIA DE LOURDES CADAMURO CHIOATO e ELA fi lha 
de JAIME DE JESUS FERREIRA e de ARLETE APARECIDA 
DO NASCIMENTO FERREIRA;
2. JOSÉ ANTONIO CAVARSAN e MARCIA GAMBAT-
TI, sendo ELE fi lho de ELPÍDIO CAVARSAN e de PORFÍRIA 
PEDROZO CAVARSAN e ELA fi lha de JOSÉ BERALDO e 
de TEREZINHA BERALDO; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
13/01/2022.
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. SIDMAR IZIDORO e STEPHANY RAGONHA, sendo 
ELE fi lho de DANIEL IZIDORO e de MARIA DE LOURDES 
DA CONCEIÇÃO IZIDORO e ELA fi lha de PEDRO AMAURI 
RAGONHA e de DÉBORA PERSON RAGONHA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 13/01/2022.
 

Cultura orienta eventos com mais de 50 
pessoas pedirem comprovante de vacina

A Secretaria de Cultura de 
Rio Preto, seguindo as orien-
tações do Governo do Estado 
de São Paulo, da Secretaria 
de Estado da Cultura e Eco-
nomia Criativa e da Secretaria 
Municipal de Saúde reforça a 
recomendação de que se evi-
tem aglomerações em eventos 
diante do avanço dos casos 
de doenças respiratórias: co-
vid-19 e gripe.

A Secretaria orienta ainda 
que, nos eventos com mais de 
50 pessoas, os organizadores 
exijam comprovante de vaci-
nação com pelo menos duas 
doses. As medidas sanitárias 
como o uso de máscaras, ál-
cool em gel e distanciamento 
seguem recomendadas como 
forma de prevenção.

A conscientização da popu-
lação com relação às medidas 
de prevenção ainda é a melhor 
forma de reduzir o contágio, 
assim como completar o ciclo 
vacinal com a segunda e a 
terceira doses, seguindo o ca-
lendário de imunização.

ORIENTAÇÕES 
GERAIS:
-Aulas dos Núcleos de 

Artes e Cultura podem voltar 
normalmente no dia 17/1, com 
obrigatoriedade de uso de más-
cara, disponibilização de álcool 
em gel e obrigatoriedade de 
apresentação do comprovante 
de vacinação (Covid-19) - ca-
lendário vacinal completo, de 
acordo com a faixa etária.

- Museus – visitação com 
obrigatoriedade de uso de más-
cara, disponibilização de álcool 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

MAIS DE 50 PESSOAS

em gel e, quando for grupo 
de 50 pessoas ou mais, obri-
gatoriedade de apresentação 
do comprovante de vacinação 
(Covid-19) - calendário vacinal 
completo, de acordo com a 
faixa etária.

- Bibliotecas – com obriga-
toriedade de uso de máscara, 
disponibilização de álcool em 
gel e, quando for grupo de 50 
pessoas ou mais, obrigatorieda-
de de apresentação do compro-
vante de vacinação (Covid-19) 
- calendário vacinal completo, 
de acordo com a faixa etária.

- Teatro Municipal Nelson 
Castro - com obrigatoriedade 
de uso de máscara, disponibi-
lização de álcool em gel e obri-
gatoriedade de apresentação 
do comprovante de vacinação 
(Covid-19) - calendário vacinal 
completo, de acordo com a 
faixa etária.

Divulgação

NOVA DATA
Edição do Janeiro Brasileiro de 

Comédia é transferido para março
Por conta do avanço no 

número de casos de covid-19 
e gripe em todo o país e tam-
bém em Rio Preto, e seguindo 
as orientações do Governo do 
Estado de SP e Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a Secretaria 
Municipal de Cultura informa o 
adiamento da 19.ª edição do 
Janeiro Brasileiro da Comédia 
que aconteceria entre os dias 
22 e 30 deste mês, tendo 
como palco principal o Teatro 
Municipal Paulo Moura, além 
de ter programação em outros 
locais da cidade.

O evento foi transferido para 
março, passando a integrar a 
programação de comemoração 
dos 170 anos de São José do 
Rio Preto e tendo como nova 
data, o período de 19 a 27 de 

março. O festival será aberto 
no dia 19 de março, aniversário 
do município. A programação 
completa será anunciada em 
coletiva à imprensa no dia 21 
de fevereiro.

Da REPORTAGEM

EDUCAÇÃO
Secretaria convoca 17 professores PEB I

Os convocados 
deverão 

comparecer 
nesta sexta-feira, 
dia 14 de janeiro

A Secretaria de Educação de 
Rio Preto para atender substi-
tuições na Educação Infantil e 
no Ensino Fundamental (Ciclos 
I e II -1º aos 5º anos) está 
convocando 17 professores 
PEB I (Professores de Educação 
Básica I).

Os selecionados foram apro-
varam no processo seletivo 
01/2021 para a contratação 
em caráter temporário.

Os convocados deverão 
comparecer nesta sexta-feira, 
dia 14 de janeiro, na sede 
da Secretaria na Rua General 
Glicério, 3947, Redentora. Os 

professores devem entregar a 
documentação para contra-
tação, na Coordenadoria de 
Pessoal, na Avenida Alberto An-
daló, 3030 – 3° andar – Centro, 
os convocados terão o prazo 
máximo de 20 dias, em con-
formidade com o item 13.11, 
do Capítulo 13, do edital de 

abertura, contados a partir da 
publicação nesta quinta-feira, 
dia 13.

Os convocados devem ter 
disponibilidade de horário nos 
03 períodos: manhã, tarde e 
noite.

Faltosos - Os convocados 
que não comparecerem na 
data, hora e local determina-
do terão os dias 17 e 18 de 
janeiro para comparecer na 
Secretaria, para atendimento 
exclusivamente às 8h30 no pe-
ríodo da manhã ou às 14h30 
para o período da tarde. O não 
comparecimento dos convoca-
dos no prazo estabelecido será 
considerado como desistência.

Sérgio SAMPAIO
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ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔ-
NOMOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de São José do Rio Preto, CONVOCA todos os 
Associados em pleno gozo de seus direitos,  para Assembléia 
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de janeiro de 
2022 às 20:00 horas, em sua Sede Social, Rua Dr. Raul Silva 
1417 – Nova Redentora, conforme Capítulo VI Artigos 40º e 43º    
do Estatuto em vigor, para tratar da seguinte Ordem do Dia: 1- 
Mudança Estatutária e outros.
Engenheiro CesarAntônio Vessani    
Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔ-
NOMOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrô-
nomos de São José do Rio Preto, CONVOCA todos os Asso-
ciados em pleno gozo de seus direitos,  para Assembléia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 24 de janeiro de 2022 às 18:30 
horas, em sua Sede Social, Rua Dr. Raul Silva 1417 – Nova 
Redentora, conforme Capítulo VI Das Assembléias Artigos 40º e 
42º  do Estatuto em vigor, para tratar da seguinte Ordem do Dia: 
Análise da doação de bem móvel do Projeto FEHIDRO – Con-
trato n°   127/2018.
Engº Cesar Antônio Vessani
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados da 
“Cia de Teatro Social Sementes da Alegria” para a reunião da 
Assembleia Geral – Ordinária, a realizar-se Online, devido a 
pandemia de corona vírus, através da plataforma Google Meet, 
no dia 31 de Janeiro de 2022, às 20 horas, em primeira convo-
cação, havendo quórum, ou às 20:15, em segunda convocação, 
com qualquer número de pessoas presentes, para o fi m de 
deliberarem sobre a seguinte pauta:  Prestação de contas do 
ano de 2021, apresentação de termos de voluntariado e eleição 
para preenchimento de vacância de cargos da atual diretoria 
2020/2024.
Os interessados em participar da Assembleia deverão en-
viar e-mail para sementesdaalegria@outlook.com até o dia 
30/01/2022, para receberem o link para participação Online.
São José do Rio Preto, 14 de Janeiro de 2022
Cleber de Carvalho
Vice Presidente

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
A Presidente da “ASELB” – ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LAR 
DE BETÂNIA, vem pelo presente convocar todos os Membros 
da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, Conselho Consultivo 
e os Associados Participativos, para a realização da Assembléia 
Geral Ordinária a realizar-se no próximo dia 29 de Janeiro de 
2.022, excepcionalmente por conta da pandemia COVID19, 
será realizada de forma on-line, às 09:00 horas, em primeira 
convocação com a maioria simples dos seus associados, e, em 
segunda convocação, 09:30 horas, com a presença mínima de 
1/3 dos associados participativos, para as seguintes delibera-
ções e ordem do dia: Prestação de contas do exercício 2021 e 
assuntos diversos. 
São José do Rio Preto, 12 de Janeiro de 2.022.
MARIZA AUGUSTA A. RODRIGUES - Presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 

IMPERIAL TANABI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.913.386/0001-50, na qualidade de coproprietária do 
empreendimento PARQUE IMPERIAL, localizado na cidade de TANABI - SP, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os proprietários dos lotes abaixo relacionados, 
considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, 
no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no endereço: Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, em São José do Rio Preto - SP, tendo em 
vista a existência de pendências em relação ao mesmo. 
Assim, pelo presente, ficam NOTIFICADOS na forma das Leis supracitadas em contrato, para que ninguém possa alegar ignorância, expede-se esta notificação com o prazo de 
15 dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda 
firmado entre as partes, ficando eventuais valores de restituição a crédito dos proprietários. 
 
 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
DANIEL HENRIQUE DA SILVA  451574308 437.528.618-56 02 08 

 

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SÃO JOSE DO 
RIO PRETO – SINCOMERCIO

EDITAL
VENCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 
2022
O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SÃO JOSE 
DO RIO PRETO – SINCOMERCIO, com base nos municípios 
Adolfo,  Américo de Campos, Ariranha, Bady Bassitt, Buritama, 
Cedral, Cosmorama, Fernando Prestes, Floreal, General Sal-
gado, Guapiacu, Ibirá, Icem, Ipiguá, José Bonifácio, Macaubal, 
Mendonça,   Monte Aprazível, Nhandeara, Nova Aliança, Nova 
Granada, Palestina, Pindorama, Planalto, Potirendaba, San-
ta Adélia, São José do Rio Preto, Tabapuã, Tanabi, Uchoa e 
Urupês, informa a todas as empresas integrantes da categoria 
econômica do comércio varejista e lojista em geral. Em Adolfo, 
Floreal, Icem e Mendonça, comércio varejista e lojista em geral, 
com exclusão das categorias econômicas do comércio varejista 
de carnes frescas; de carvão vegetal e lenha; de fl ores e plantas 
ornamentais; de gêneros alimentícios; de material médico, 
hospitalar e científi co; de material elétrico e aparelhos eletro-
domésticos; de material ótico, fotográfi co e cinematográfi co; de 
pneumáticos; de peças e acessórios para veículos: de produtos 
farmacêuticos; de veículos automotores usados; dos feirantes e 
das empresas distribuidoras de gás liquefeito de petróleo e em 
Guapiacu, Bady-Bassitt e Ipiguá, comércio varejista e lojista em 
geral, com exclusão das categorias econômicas do comércio 
varejista de carnes frescas; de carvão vegetal e lenha; de fl ores 
e plantas ornamentais; de gêneros alimentícios; de material 
médico, hospitalar e científi co; de material elétrico e aparelhos 
eletrodomésticos; de material ótico, fotográfi co e cinematográ-
fi co; de peças e acessórios para veículos; de produtos farma-
cêuticos; de veículos automotores usados; dos feirantes e das 
empresas distribuidoras de gás liquefeito de petróleo , informa  
que o vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao 
exercício de 2022 ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2022, de 
acordo com a tabela progressiva por faixa de capital social, nos 
termos dos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, observada as alterações promovidas pela 
Lei nº 13.467/2017. Informações sobre valores da tabela e guias 

ERRATA – Por um erro de programação o edital abaixo não foi 
publicado na data correta de 13 de janeiro de 2022. Segue a 
publicação:

de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones (17) 
3211-4141, por e-mail scvriopreto@yahoo.com.br ou por meio 
do site www.sincomercioriopreto.com.br. 
São Jose do Rio Preto(SP), 13 de janeiro de 2022.
Ricardo Eladio Di Lorenzo Arroyo
Presidente

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SÃO JOSE DO 
RIO PRETO – SINCOMERCIO

EDITAL
VENCIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 
2022
O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SÃO JOSE 
DO RIO PRETO – SINCOMERCIO, com base nos municípios 
Adolfo,  Américo de Campos, Ariranha, Bady Bassitt, Buritama, 
Cedral, Cosmorama, Fernando Prestes, Floreal, General Sal-
gado, Guapiacu, Ibirá, Icem, Ipiguá, José Bonifácio, Macaubal, 
Mendonça,   Monte Aprazível, Nhandeara, Nova Aliança, Nova 
Granada, Palestina, Pindorama, Planalto, Potirendaba, San-
ta Adélia, São José do Rio Preto, Tabapuã, Tanabi, Uchoa e 
Urupês, informa a todas as empresas integrantes da categoria 
econômica do comércio varejista e lojista em geral. Em Adolfo, 
Floreal, Icem e Mendonça, comércio varejista e lojista em geral, 
com exclusão das categorias econômicas do comércio varejista 
de carnes frescas; de carvão vegetal e lenha; de fl ores e plantas 
ornamentais; de gêneros alimentícios; de material médico, 
hospitalar e científi co; de material elétrico e aparelhos eletro-
domésticos; de material ótico, fotográfi co e cinematográfi co; de 
pneumáticos; de peças e acessórios para veículos: de produtos 
farmacêuticos; de veículos automotores usados; dos feirantes e 
das empresas distribuidoras de gás liquefeito de petróleo e em 
Guapiacu, Bady-Bassitt e Ipiguá, comércio varejista e lojista em 
geral, com exclusão das categorias econômicas do comércio 
varejista de carnes frescas; de carvão vegetal e lenha; de fl ores 
e plantas ornamentais; de gêneros alimentícios; de material 
médico, hospitalar e científi co; de material elétrico e aparelhos 
eletrodomésticos; de material ótico, fotográfi co e cinematográ-
fi co; de peças e acessórios para veículos; de produtos farma-
cêuticos; de veículos automotores usados; dos feirantes e das 
empresas distribuidoras de gás liquefeito de petróleo , informa  
que o vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao 
exercício de 2022 ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2022, de 
acordo com a tabela progressiva por faixa de capital social, nos 
termos dos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, observada as alterações promovidas pela 
Lei nº 13.467/2017. Informações sobre valores da tabela e guias 
de recolhimento poderão ser obtidas através dos telefones (17) 
3211-4141, por e-mail scvriopreto@yahoo.com.br ou por meio 
do site www.sincomercioriopreto.com.br. 
São Jose do Rio Preto(SP), 14 de janeiro de 2022.
Ricardo Eladio Di Lorenzo Arroyo
Presidente

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 56/2021
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: PARCOM CONSTRUTORA E INCORPORADO-
RA LTDA
 CNPJ nº 23.835.298/0001-55
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma 
e ampliação do Centro de Fisioterapia do município de Monte 
Aprazível – SP
VIGÊNCIA: A vigência iniciar-se-á na data da assinatura deste 
contrato, encerrando-se na data da emissão do Termo de Rece-
bimento Defi nitivo ou pelo período de 12 meses, ou seja 29 de 
dezembro de 2022.
VALOR: R$943.474,00 (novecentos e quarenta e três mil, qua-
trocentos e setenta e quatro reais).
Monte Aprazível, 29 de dezembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

VISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  PRESENCIAL Nº: 001/2022   PROCESSO Nº: 
001/2022
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conheci-
mento de quantos possa interessar a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para registro 
de preço, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: a contratação de empresa para futuras e eventuais 
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LEVES pelo período de 12 (doze) 
meses, em sede de Registro de Preços
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30min.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal ou 
pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras informa-
ções (17) 3827-9206.
Potirendaba/SP, 13 de janeiro de 2022 – Gislaine M. Franzotti – 
Prefeita Municipal

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMAR-
CA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, 

Centro.  Tel: (17) 3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
SAMUEL NOAH SCAMARDI e ANA CAROLINA MENDES 
LIMA. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de dezembro de 1987, 
fi lho de JOSÉ DOMINGOS SCAMARDI e de MARTA THOMÉ 
SCAMARDI. Ela, de nacionalidade brasileira, enfermeira, divor-
ciada, nascida em Belo Horizonte, MG, no dia 07 de maio de 
1982, fi lha de NEWILTON TADEU DE LIMA e de MARIA ALICE 
MENDES DE LIMA. 
EDUARDO SÔNEGO DE TOLEDO e MARINA QUEIROZ 
TOPANOTTI. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em Palestina, SP, no dia 02 de setembro de 1991, fi lho 
de ALFREDO MARQUESI DE TOLEDO e de ANA CLAUDIA 
SÔNEGO DE TOLEDO. Ela, de nacionalidade brasileira, médi-
ca, solteira, nascida em Cuiabá, MT, no dia 17 de abril de 1992, 
fi lha de VALDINIR PIAZZA TOPANOTTI e de DOROTY QUEI-
ROZ TOPANOTTI. 
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, 13 de janeiro de 2022
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMAR-
CA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, 

Centro.  Tel: (17) 3214-5330
Certifi ca-se que apresentaram ao Ofi cial do Registro Civil e No-
tas de Nova Aliança, Estado de São Paulo os documentos exigi-
dos no Código Civil Brasileiro para habilitação de casamento:
DIEGO SILVA PASSARINI e 
RAFAELLA DE FARIA POÇAM.
DIEGO SILVA PASSARINI, de nacionalidade brasileira, torneiro 
mecânico, solteiro, nascido em Nova Aliança, SP, no dia 15 de 
agosto de 1989, residente e domiciliado a 13 de Maio, Nº 04, 
CENTRO, Nova Aliança, SP, fi lho de PEDRO PASSARINI e de 
MARIA DO CARMO DA SILVA PASSARINI. 
RAFAELLA DE FARIA POÇAM, de nacionalidade brasileira, 
biomédica, solteira, nascida em Sud Mennucci, SP, no dia 04 
de março de 1993, residente e domiciliada a Doutor Adib Daher 
Saad, Nº 588, JARDIM SORAIA, São José do Rio Preto, SP, fi -
lha de CLAUDIONOR POÇAM e de VALERIA DIOGO DE FARIA 
POÇAM. 
Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma 
da lei.
São José do Rio Preto, 13 de janeiro de 2022.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMAR-
CA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, 

Centro.  Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:
VICTOR ALVES RIBEIRO e AURÉLIA SOUSA FERREIRA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, nasci-
do em Penápolis, SP, no dia 27 de agosto de 1977, residente e 
domiciliado a Emílio Trevisan, Nº 675, BOM JARDIM, São José 
do Rio Preto, SP, fi lho de JOSÉ CARLOS RIBEIRO e de MARIA 
RITA ALVES RIBEIRO. Ela, de nacionalidade brasileira, empre-
sária, divorciada, nascida em UNIÃO DE MINAS, MG, no dia 08 
de abril de 1996, residente e domiciliada a Emílio Trevisan, Nº 
675, BOM JARDIM, São José do Rio Preto, SP, fi lha de UZIEL 
CELESTINO FERREIRA e de ROSEMEIRE SANTOS SOUSA 
FERREIRA. 
RODRIGO MARQUES PIMENTEL e VALÉRIA DE CÁSSIA 
BARBOSA TULLER. Ele, de nacionalidade brasileira, técni-
co em farmácia, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 08 de dezembro de 1981, residente e domiciliado 
a Tiradentes, Nº 3362, CENTRO, São José do Rio Preto, SP, 
fi lho de JORGE MARQUES PIMENTEL e de ADENIR BATISTA 
MARQUES PIMENTEL. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrativo, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 24 
de fevereiro de 1986, residente e domiciliada a Tiradentes, Nº 
3362, CENTRO, São José do Rio Preto, SP, fi lha de ISMAEL 
JOSÉ BARBOSA e de MARIA CONCEBIDA TULLER.
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, 13 de janeiro de 2022.
David Yamaji Valença, Ofi cial.



SOCIAL Jornal

FÉRIAS     

Humberto Scandiuzzi viajou no 
início da semana com toda a 
família para dez dias de férias, 
num sofisticado resort em Natal 
de onde retornam na próxima 
semana. 

ANIVERSÁRIOS 
Esses, os aniversariantes da semana: 14, sexta-feira: Carlos 
Augusto Cherubini  Prates, Cici Andreolli, Faye Dunaway, Gerson 
Magoga Sodré, Maria Inês Bellini Cabrera Rodero, Nely Assaf 
Faria, Ricardo de Melo Lemos,Salustiano Procópio Ribeiro, Vera 
Morandi. 15, sábado: Nasceu Martin Luther King, Dia Mundial 
do Compositor, aniversário de Guarujá (1873), Iara Regina Ferrari 
Nunes, Acadêmica da Arlec, Maria Helena Curti, Solange Cálio. 
16, domingo: Beto Lofrano, Eduardo Frederico Araújo, Jô Soares, 
Juliane Raduan Dias Âmbar, Norberto Buzzini. 17, segunda-
feira: nasceu Benjamin Franklin, José Dalmo de Araújo, Renata 
Vendramini, Roberto Guraib. 18,terça-feira: Fábio Guerra, 
Gustavo Marques dos Santos, Kevin Costner, Magda Cotrofe, 
Walter José Verdi, Denilson Marzocchi, presidente da Acirp, 
Kelvin Kaiser; Marcelo Tozato, Renato Marão. 19, quarta-feira: 
Nasceu Edgard Allan Poe, nasceu Paul Cézanne, nasceu Janis 
Joplin, nasceu Nara Leão, Leandro Affini Bagdassaryan, Marcelo 
Junqueira Von Gal, Meco Fleury, Thiago Lacerda, morreu aos 36 
anos a cantora Elis Regina, Ulysses Ribeiro. 20, quinta-feira: 
Dia do Farmacêutico, Dia de São Sebastião-padroeiro do Rio 
de Janeiro, nasceu Chacrinha, Bruna Tavares, Claudenir Conte, 
Hamilton Farinazzo, João Batista Salomão Júnior, Vinicius Curti 
Cicero, Clayton Assaf, Tito Petean, Ana Maria Cury Ramia, 
Marcela Cabrera, Rosana Urbinati, Luciane Soares Souza Marin, 
Áureo Ferreira Junior, Maria Helena Dias Sardilli, Maria Inês 
Lemos De Melo Ponchio, Andreia Sestini Assaf, Federico Fellini 
(1920), Luciano Camargo, nasceu Aristoteles Onessiss (1906), 
nasceu Euclides da Cunha(1866).

NOME
Adriano Caruso poderá ser pré-
candidato a deputado estadual 
formando parcer ia com o 
ex-secretário de Agricultura 
e ex-ministro Ricardo Salles, 
candidato a deputado federal. 

VIAGEM  

Terto Dalul e Mariza Dalul 
pretendem embarcar amanhã 
para um período de 15 dias de 
férias entre Orlando e Miami, 
com a filha Anna Luiza. Se o 
voo não for cancelado, diga-se 
de passagem.

OH, GOD III

Esperamos que essa onda seja curta e possa cristalizar momentos 
esperados desde que o perverso vírus paralisou a sociedade 
como uma lanterna faz com um jacaré. Que o lago da pandemia 
comece seu degelo, o mais breve possível; as aves retornem, a 
vegetação renasca. É claro que vai haver uma nova acomodação da 
organização social,como se fosse um ajuste de placas tectônicas. 
Agora, cada um se organiza de acordo com novos interesses e novas 
situações econômicas.Mas todos têm certeza da importância do 
convívio entre familiares e amigos, fortalecendo nosso laços com a 
vida e o relacionamento entre amigos. Com a necessária precaução 
onde aquele ridículo soquinho na hora do cumprimento, não está 
incluído no protocolo sanitário.

NOVA DATA

O secretário de Esportes, Fábio 
Marcondes,que reassumiu 
ontem seu posto, após férias 
com a família nos Estados 
Unidos, cancelou a Copa 
Rio Preto de Vôlei no Centro 
Regional de Eventos,para 
evitar aglomerações,diante do 
aumento de casos de gripe e 
Covid e agora deverá marcar 
nova data.O evento traria à 
nossa cidade, o senador e 
ex-jogador Romário,atacante 
tetracampeão do mundo pela 
Seleção Brasileira em 1994.
Também estará em nossa 
cidade, na nova data marcada, 
o hexacampeão brasileiro e 
tetracampeão mundial de 
futevôlei, Anderson Águia. 
O certame deverá reunir 96 
duplas participantes femininas 
e masculinas. 

RETORNO II 

Retornou ontem a Ottawa, no 
Canadá, onde cursa Arquitetura 
e Urbanismo, João Vitor, filho do 
médico Jose Ronaldo e Silvânia 
Stelluto, que veio curtir as festas 
de final de ano com a família.

PÓ ROYAL

O América F.C. comemora 76 anos dia 27 de janeiro, uma quinta-
feira, com um jantar de adesões, acenando com a presença  do 
presidenciável Aldo Rebelo, ex-ministro de Esportes e da Defesa 
nos governos Lula e Dilma, respectivamente. 

São José do Rio Preto, sexta-feira
14 de janeiro de 2021A-8

ALMOÇO 

Quem conhece o capricho e a generosidade do casal Toco e 
Cristina Lemos Prado de Carvalho, consegue imaginar como 
deverá ser a feijoada com que recebem os amigos do Grupo 
Koxixo e suas esposas, no almoço de amanhã, em sua casa no 
Quinta do Golfe-Jardins. A casa, decorada pela própria hostess, 
é uma das mais bonitas da cidade, pelo bom gosto, elegância 
e simplicidade que demonstra em cada detalhe.

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

LEILÃO DE TÍTULOS

A diretoria do Clube Monte Líbano realizará,no vindouro 24 de 
janeiro (segunda-feira), um leilão de títulos com lance mínimo 
de R$ 2.500,00 à vista (taxa de transferência inclusa). As 
propostas poderão ser entregues na secretaria da sede cidade, 
ou enviadas por e-mail, até as 17 horas do dia do leilão. O e-mail 
é secretaria@montelibanoriopreto.com.br. Acesse o site para 
consultar os critérios e o documento de Proposta de Compra. 
Mais informações: (17) 3519-3444 / (17) 3512-2750, ou pelo 
site: www.montelibanoriopreto.com.br

OH, GOD II 

Emergências de todo o país têm registrado um forte aumento no 
número de atendimento nas últimas semanas,em decorrência dos 
casos de síndrome gripal. A situação complicada que vivemos com 
a atual pandemia, numa cidade como a nossa que tem enorme 
apego pelo convívio social,acaba gerando uma solistência-solidão 
da existência-,que faz com que as pessoas se debelem contra o 
ritmo letárgico da rotina perversa dessa retração presencial. Uma 
das válvulas de escape são os necessários cuidados sanitários 
ditados pelos protocolos . Almoços e jantares em restaurantes de 
classe, os levam à risca, onde o distanciamento das mesas garante 
um mínimo traço de índole civilizatória.

O médico Toco Prado de Carvalho e a home designer 
Cristina Lemos Prado de Carvalho recebem amanhã para 

uma feijoada.

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

OH, GOD I  
Estamos enfrentando uma nova e inevitável onda de recolhimento 
ao nosso sacrossanto lar, cuja única saída é aceitar a inescapável 
realidade até que possamos cuspir o sofrimento e voltar a circular 
com liberdade, limpando os medos de agora. Quando começávamos 
a por a cabeça fora da toca para desfrutar da existência bagaceira 
que nos resta e do que possa ser felicidade, fomos obrigados a 
retomar o ponto de partida, embora agora com um grande número 
de pessoas vacinadas e portanto, com efeitos menos avassaladores.

O empresário Denilson Marzocchi, proprietário da Noroeste Distribuidora Automotiva, em-
presa especializada em peças para caminhões, ganha idade nova na próxima terça-feira, 

dia 18. Na foto, Denilson e a mulher,  Dalilla Rodrigues Alves.

RETORNO I 
S i n va l  e  Den i s e  Cé l i c o 
retornaram no início da semana, 
de uma temporada em Portugal 
com os filhos e netos, circulando 
de van pelas principais cidades e 
vilarejos do país, onde curtiram o 
Natal e o réveillon, aproveitando, 
a lém das  pa isagens ,  da 
enogastronomia da terrinha.

Elsinho Mouco e Cris Corrêa 
já retornaram de Punta del 
Este onde espocaram a en-

trada do ano novo.

ADIADO   

O show do Grupo Raça Negra 
que deveria se apresentar dia 
21 de janeiro, no Clube de 
Tênis de Catanduva, foi adiado 
para o mês de março.

O cirurgião dentista prof. Dr. 
Fábio Guerra, ganha idade 

nova na próxima terça-feira, 
dia 18. Fundador e diretor 
da escola FGPós de pós 

graduação em Odontologia, 
Dr. Fábio tem recebido inú-
meros elogios dos profissio-
nais da especialidade,pela 
qualidade do corpo docente 
que reúne nomes consagra-
dos entre os melhores pro-
fissionais do Brasil, e pela 
sofisticação e aparelhagem 
das instalações da escola.

PRESENÇA

Não é oficial ainda, mas a 
agenda prévia da vinda do 
presidente da República, Jair 
Messias Bolsonaro a Rio Preto, 
para a inauguração da BR 153 
inclui três datas prováveis: 29 
de janeiro, 31 de janeiro e 11 
de fevereiro, dependendo ainda 
da confirmação do Palácio do 
Planalto. No evento, poderá 
acontecer uma “motociata” 
– passeata de motos- pela BR-
153 e um almoço organizado 
pelo Agronegócio no Hospital 
Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. 


