
Rio Preto registra em 2021 maior 
volume de exportações em onze anos
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Com o objetivo de 
aquecer as ven-
das neste início 
de ano, alguns 
shoppings de São 
José do Rio Preto 
estão realizando 
promoções neste 
mês de janeiro.             
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Criança de 
2 anos morre 
afogada em 
condomínio 
de Rio Preto
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Mulher morta 
pelo ex a tiros 
pediu medida 
protetiva horas 
antes do crime
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Educação faz 
entrega de kits de 
livros às escolas 

municipais
A Secretaria da Educaçãode 

Rio Preto iniciou ontem  a entre-
ga de kits de livros pedagógicos 
para as escolas da rede muni-
cipal de ensino. Serão distribuí-
dos 162 kits, totalizando 2.754 
livros. As obras foram seleciona-
das pela equipe pedagógica da 
Educação   Pág.A3
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Da música 
para a tela 

dos cinemas,
Eduardo e 

Mônica
Pág. A6

Musical Turma 
do Chaves 

Cover faz show 
amanhã em 

shopping
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Correios lança 
edital para 

franquias de 
encomendas 
e marketing
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Projeto de lei protocolado 
que prevê a gratuidade no 
transporte coletivo de Rio 
Preto para pacientes pré e pós 
transplantados que se encon-
tram em situação de vulnera-
bilidade social será analisado 
na sessão de terça-feira, 25, 
no período da manhã. Pág.A3

Projeto de 
Pupo que põe 
fim às sessões 

secretas vai 
à votação 
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Médicos do HCM respondem dúvidas 
sobre a vacinação em crianças

Filme Edu-
ardo e Mô-

nica chegou 
esta sema-
na ás telo-
nas de Rio 

Preto

O prefeito 
em exercí-

cio, Orlando 
Bolçone, 

e a secre-
tária da 

Educação, 
Fabiana 

Zanquetta 
de Azevedo, 

acompa-
nharam as 
primeiras 
entregas, 
feitas em 

duas unida-
des.

Passe livre a pré 
e transplantados 
está na primeira 

sessão da 
Câmara no ano

CANIL
Dois rio-pre-
tenses foram 

presos por 
tráfico, no Solo 
Sagrado, com 
a ajuda do ca-

nil da Polícia 
Militar.
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A pessoa diz não gostar 
de ler até encontrar um 

livro que gosta
Uma pesquisa realizada 

pelo Instituto Pró-Livro re-
velou que o brasileiro lê em 
média 4,96 livros por ano. 
Pode parecer bastante, mas 
os franceses, por exemplo, 
chegam a ler mais de 20 
obras no mesmo período. O 
que explica então o desinte-
resse pela leitura, especial-
mente entre os mais jovens, 
no nosso país?

Acredito que estas esta-
tísticas negativas sobre lei-
tura estão, em parte, ligadas 
à obrigatoriedade de ler os 
grandes clássicos da literatura brasileira durante o ensino 
básico. Não me entenda mal, não estou criticando os 
clássicos, longe de mim.

O que quero dizer é que a maioria das pessoas tem 
dificuldade em ler e interpretar a linguagem rebuscada 
dessas narrativas. Esta formalidade, aliada à obrigação 
imposta sobre estas leituras, acaba criando um afasta-
mento entre os jovens e a literatura que infelizmente se 
estende para a vida toda.

Há algum tempo, em uma conversa de família, sou-
be que minha sobrinha de 15 anos, que até então não 
gostava de livros, finalmente descobriu sua paixão pela 
leitura. Isso aconteceu porque ela estava lendo um livro 
que despertou seu interesse.

Este caso retrata minha crença que defendo quase 
como um mantra: a pessoa diz não gostar de ler até ler 
um livro que gosta. Não acho que o ser humano seja 
avesso à leitura. Acredito apenas que cada um tem es-
tilos, gostos e interesses diferentes.

Desde que comecei a escrever romances profissio-
nalmente, tento reverter este movimento contra a leitura 
que parece ter se enraizado na nossa cultura. Na verda-
de, todas as pessoas que não leem hoje são potenciais 
leitores, basta encontrar o livro certo.

Como escritora, uso meu ativismo pró-leitura para 
enfatizar a importância dos livros no desenvolvimento 
humano. Inclusive, costumo indicar três caminhos para 
quem não gosta de ler descobrir como identificar os 
títulos certos para investir seu tempo.

Para saber quais são os seus gêneros literários pre-
feridos, basta analisar os filmes e séries que você mais 
assiste. Depois, vale procurar os trabalhos de autores 
destes gêneros e ler resenhas de livros escritos por eles 
para encontrar aquele que mais chama a sua atenção.

Tem ainda a regra 80/20: se você leu 20% do livro 
e não gostou, o melhor é deixá-lo de lado e começar 
uma nova leitura. Se até ali você não se encantou por 
aquela história, talvez não seja o livro certo ou mesmo 
o momento ideal para ele.

Se você conhece alguém que se encaixa neste perfil 
de brasileiros que não gostam de ler, sugira estas técni-
cas. Pode ser o incentivo necessário para que mais uma 
pessoa descubra o potencial dos livros e se apaixone 
pelo universo mágico da literatura.

Luciana de Gnone é escritora e lançou recen-
temente o romance policial “Evidência 7: Segredo 
Codificado”.

ARTIGO Rio Preto tem maior valor em 
exportações em onze anos

São José do Rio Preto fe-
chou o ano de 2021 com US$ 
28,2 milhões em exportações. 
O valor é o maior registrado no 
município desde 2010, quan-
do a cidade bateu US$ 44,7 
milhões. O número também re-
presenta um aumento de 3,6% 
em relação ao ano de 2020.

Os principais produtos ex-
portados são preparações capi-
lares (19%), carroçarias (15%) 
e artigos ortopédicos (8,4%). 
Os principais compradores das 
empresas rio-pretenses são 
Estados Unidos (30%), Chile 
(16%) e Paraguai (8,3%).

“O aumento foi baixo (em 
relação a 2020), mas ainda 
assim o resultado foi positivo. 
Acredito que as empresas estão 
começando a abrir os olhos 
para as vantagens do comércio 
exterior. É importante que os 
empresários procurem se inse-
rir nesse mercado”, afirmou o 
despachante aduaneiro Paulo 
Narcizo Rodrigues.

O número de importações 
também foi recorde fechando 
em US$ 146,8 milhões, sendo 
o maior valor da história da 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br
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cidade, um crescimento de 
66,1% em relação a 2020. 
Com isso, Rio Preto ficou com 
um déficit de US$ 118,6 mi-
lhões na balança comercial.

Os principais produtos im-
portados são peixes frescos ou 
refrigerados (38%), díodos e 

transistores (22%) e instrumen-
tos e aparelhos para medicina 
(2,6%). Os países que mais 
vendem para Rio Preto são 
China (41%), Chile (39%) e 
Estados Unidos (6,5%).

“Não vejo o fato de as im-
portações serem bem maiores 

do que as exportações em Rio 
Preto como algo nocivo, já que 
essas negociações também ge-
ram empregos. Acredito que em 
2022 deveremos seguir com 
crescimento tanto nas importa-
ções quanto nas exportações”, 
comentou Paulo.

Os principais produtos importados são peixes frescos ou refrigerados (38%)

Shoppings atraem clientes com mega promoções 

Com o objetivo de aquecer 
as vendas neste início de ano, 
alguns shoppings de São José 
do Rio Preto estão realizando 
promoções neste mês de ja-
neiro.

No Iguatemi está sendo re-
alizada a “PromoLovers” até o 
dia 23/01, oferecendo 50% de 
descontos em itens de diversas 
categorias como moda femini-
na, masculina, praia, infantil, 
brinquedos, calçados, perfu-
maria, informática, eletrônicos, 
mesa & banho e decoração.

“Para esse mês, junto com 
os lojistas, preparamos tam-
bém outras ações, como uma 
nova exposição exclusiva entre 
outras ações além dos des-
contos que prometem mo-
vimentar o nosso shopping 
e agradar nossos clientes. 
Nossas expectativas são posi-
tivas e esperamos atrair 10% 
a mais de público no período 
da promoção”, afirmou Flávia 
Lania, gerente de marketing do 
Iguatemi Rio Preto.

O Riopreto Shopping está 

realizando até o dia 31/01 a 
mega liquidação “Imperdíveis”. 
Os descontos chegam a até 
80% e envolvem diferentes 
segmentos como: moda, infor-
mática, brinquedos, calçados 
e acessórios, cosméticos, ali-
mentação, artigos para a casa, 
viagens e construção.

Segundo a administração 
do shopping, ações desse tipo 
ajudam a aquecer as vendas 
e colaboram para mostrar aos 
consumidores que é possível 
comprar peças de verão por 
preços especiais. A expectativa 
do departamento Comercial do 
Riopreto Shopping é aumentar 
em até 40% o fluxo de clientes 
nestes dias de promoção em 
relação aos dias comuns de 
consumo.

O Plaza Avenida Shopping 
não está realizando nenhuma 
campanha específica, mas 
vários lojistas estão oferecen-
do produtos com descontos 
por conta própria. Já o Praça 
Shopping e o Shopping Cidade 
Norte informaram que farão 
campanhas promocionais so-
mente no mês de fevereiro.

Vinicius LIMA

ESTE MÊS

Correios lança edital para franqueadas 
com foco em encomendas e marketing
Os Correios lançaram, na 

última segunda-feira (17), o 
edital de licitação da Loja de 
Correios Franqueada (LCF), 
que traz oportunidades de 
negócios com a instalação de 
unidades nas principais cida-
des de São Paulo e do Rio de 
Janeiro.

Trata-se de um novo mo-
delo de franquia que ofere-
ce soluções nos segmentos 
de encomendas, mensagem, 
marketing e internacional, por 
meio de produtos e serviços 
como: SEDEX, PAC, Cartas, 
Marketing Direto, Encomenda 
Expressa – EMS, entre outros.

No momento em que o 
e-commerce ganha cada vez 
mais força, a chegada da Loja 
de Correios Franqueada (LCF) 
ao mercado aquece a econo-
mia e aumenta as chances de 
investimento, com a credibili-
dade e a confiança da marca 
da estatal. Líder no segmento 
de encomendas e maior em-
presa de logística da América 
Latina, os Correios possuem 
mais de 30 anos de experiência 
em franquias, o que possibilita 
um alto índice de satisfação 
para a rede de franqueados.

Em continuidade à estraté-
gia de modernização da rede 
de atendimento dos Correios, 
serão divulgados, nos próximos 

dias, novos editais de Lojas de 
Correios Franqueada (LCF’s) 
que contemplarão oportunida-
des de negócios para outras 

cidades e Estados.
Mais informações podem 

ser encontradas no site www.
correios.com.br.

Da REDAÇÃO

2021
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Balcão de Empregos fecha 
semana com 660 vagas

O Balcão de Empregos 
de São José do Rio Preto 
fechou a semana oferecen-
do 660 oportunidades de 
trabalho. As principais delas 
são: vendedor (62), opera-
dor de caixa (26), atendente 
(26), consultor de vendas 
(25), telemarketing (11), 
professor (11), corretor de 
seguros (10), montador de 
formas metálicas (10), entre 
outras.

Há também oportunida-
des de estágio. As vagas são 
para: pedagogia (11), ad-
ministração (5), vendas (5), 
letras (3), informática para 
negócios (2), laboratório 

(1), engenharia (1), biologia 
(1), física (1), geografia (1), 
história (1), matemática (1), 
química (1), departamento 
contábil (1), loja virtual (1), 
T.I. (1) e recursos humanos 
(1).

Interessados podem con-
sultar o site www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos, 
disponível gratuitamente 
para acessado via computa-
dores, tabletes e smartpho-
nes conectados à internet.

Quem preferir pode pro-
curar atendimento presen-
cial no Balcão de Empregos 
no Poupatempo ou na Pre-
feitura Regional Norte. Mais 
informações pelo telefone: 
3211 4950.

Vinicius LIMA



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
22 de janeiro de 2022

Divulgação

Pupo quer por fim as 
votações secretas na 
Câmara de Rio Preto

As chamadas votações 
secretas podem estar com 
os dias contados na Câmara 
Municipal. Projeto de resolu-
ção do vereador Renato Pupo 
(PSDB) prevê o fim das vota-
ções do tipo durante sessões 
no Legislativo.

As votações secretas 
ocorrem quando os verea-
dores votam projetos que 
concedem honrarias, deno-
minações de ruas, títulos de 
cidadão honorário a pessoas. 
Por força do atual regimento 
interno este tipo de votação 
acontece sem a presença de 
público no plenário e tam-
bém não é transmitido pelos 

canais oficiais de comunica-
ção da própria Câmara.

Em vigor desde 1990, 
foram várias as tentativas 
ao longo dos anos de por fim 
as votações secretas, todas 
sem êxito.

Segundo Pupo o fim 
das votações secretas tem 
como objetivo dar maior 
transparência aos atos le-
gislativos.

“O voto secreto atenta 
contra o direito elementar 
do eleitor em saber como 
seu representante eleito 
age em seu nome”, diz na 
justificativa do projeto.

O projeto será analisado 
na sessão de terça-feira, 25, 
no período da tarde.

Raphael FERRARI

CÂMARA

TRANSPORTE

A Câmara de Rio Preto 
vota na terça-feira, 25, pro-
jeto de lei que institui o passe 
livre para gestantes em situ-
ação de carência financeira. 
De autoria do vereador Odélio 
Chaves (PL) a proposta prevê 
que para obter o benefício 
da gratuidade no transporte 
público a gestante deverá, no 
ato da solicitação, apresen-
tar exame de comprovação 
de gravidez com atestado 
médico, estar cadastrada no 
CRAS e que a renda deverá 
ser utilizada no critério do 
Cadastro Único.

A gratuidade será concedi-
da desde o início da gravidez 
até os 60 (sessenta) dias 
após o nascimento.

“O transporte gratuito da 

gestante carente será garan-
tido por meio de um cartão de 
identificação a ser expedido 
na forma prevista em regula-
mento do Poder Executivo”, 
consta na proposta de Odélio.

O parlamentar justifica seu 
projeto afirmando que “inú-
meras gestantes carentes não 
possuem condições de pagar 
pelo transporte público para 
vir de suas casas à consulta 
médica, sendo assim, por 
morarem muito longe das UBS 
e/ou Hospitais inviabilizando 
caminhar, não perfazem o 
acompanhamento do pré-na-
tal como deveria”.

Segundo o parlamentar, o 
objetivo é “assegurar o des-
locamento dessa gestante 
na realização das consultas, 
acompanhamento médico e 
exames pré-natais através do 

Raphael FERRARI

Projeto que prevê passe livre a pré e 
transplantados entra em votação

Projeto de lei protocolado 
que prevê a gratuidade no 
transporte coletivo de Rio 
Preto para pacientes pré e 
pós transplantados que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade social será 
analisado na sessão de ter-
ça-feira, 25, no período da 
manhã.

A proposta de autoria do 
vereador Júlio Donizete pre-
vê que só terá o passe livre 
aqueles que comprovarem, 
no ato da solicitação, laudo 
médico comprovando a ne-
cessidade do transporte ou 
tratamento pós transplante, 
documento médico com-
provando a necessidade de 
acompanhamento ao pacien-
te na utilização do transporte 
coletivo, avaliação socioeco-
nômica realizada por órgão 
competente e por fim possuir 
cadastro no CadÚnico. A 
gratuidade será concedida 
desde o início do tratamento 
até o fim dos retornos pós o 
transplante.

Na justificativa Donizete 
afirma que “tendo em vista 
que inúmeros pacientes em 
tratamento em Unidade de 
Transplante de Órgãos/Teci-
do, não possuem condições 
de custeio para utilização do 
transporte público para virem 

de suas casas à consulta mé-
dica, muitas vezes deixam de 
fazer seu acompanhamento 
médico por morarem muito 
longe dos Hospitais.”

A aprovação da proposta, 
garante o parlamentar, deverá 
“assegurar o deslocamento 
desses pacientes e seus 
respectivos acompanhantes 
na realização das consultas, 
acompanhamento médico e 

Jurídica do Legislativo. O pedi-
do para análise da legalidade 
e constitucionalidade da pro-
posta partiu do vereador Jean 
Charles (MDB), membro da 
Comissão de Justiça e Reda-
ção da Câmara. A proposta de 
autoria do vereador Júlio Doni-
zete foi protocolada no dia 11 
de novembro no Legislativo.

O parecer que declarou o 
projeto inconstitucional apon-
ta “vício de iniciativa por ofen-
sa aos Princípios da Separa-
ção de Poderes e da Reserva 
de Administração”. Segundo 
entendimento jurídico “há de 
se inferir que, respeitadas 
as diretrizes constitucionais, 
bem como o regramento ge-
ral da normatização federal 
e estadual, reputa-se como 
competente o Município para 
legislar sobre a temática pro-
posta”.

Segundo a Diretoria Jurídi-
ca, caso aprovado o projeto, 
ele traria impactos financeiros 
aos cofres públicos. “Pro-
positura traria desequilíbrio 
econômico-financeiro na re-
lação entre os encargos da 
execução e a remuneração 
percebida pelas concessio-
nárias que prestam o serviço 
de transporte coletivo urbano, 
o que obrigaria o Município a 
adequar as tarifas/passe ou 
indenizar as empresas, ele-
vando, com isso, as despesas 
públicas”, diz a decisão.

Raphael FERRARI

exames e o presente pro-
jeto de lei inclui, além dos 
munícipes de Rio Preto, os 
pacientes que estejam resi-
dindo provisoriamente neste 
Município por indicação da 
equipe médica”, conclui.

Inconstitucional

O projeto foi declarado 
inconstitucional pela Diretoria 

Divulgação 

SESSÃO 

EDUCAÇÃO

Projeto que prevê passe livre  a pré e transplantados 
entra em votação

atendimento médico nas UBS 
e ou nos hospitais públicos.

O projeto será analisado 
quanto a legalidade durante 
a sessão do período da tarde.

Divulgação

Secretaria entrega kit de livros 
pedagógicos para escolas municipais

A prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria da 
Educação, iniciou nesta sex-
ta-feira, 21, a entrega de kits 
de livros pedagógicos para as 
escolas da rede municipal de 
ensino. Serão distribuídos 162 
kits, totalizando 2.754 livros.

As obras foram seleciona-
das pela equipe pedagógica 
da Educação, com base nas 
referências bibliográficas já 
utilizadas na formação continu-
ada em rede. São três kits dife-
rentes, de acordo com a etapa 
escolar atendida pela unidade 
e a faixa etária. Para a Educa-
ção Infantil, foram preparados 
dois conjuntos diferentes, um 
mais voltado às unidades que 
atendem crianças menores, 
de até 3 anos, e outros com 
obras que tratam da etapa 
pré-escolar (4 e 5 anos). Serão 

111 caixas com 17 livros cada 
para a Educação Infantil. A Edu-
cação entrega também 51 kits 
compostas por 17 livros cada 
às escolas municipais de Ensi-
no Fundamental, que atendem 
alunos de 6 a 14 anos.

O prefeito em exercício, Or-
lando Bolçone, e a secretária da 
Educação, Fabiana Zanquetta 
de Azevedo, acompanharam as 
primeiras entregas, feitas em 
duas unidades. Primeiro, eles 
passaram pela escola municipal 
Oscar Arantes Pires, localizada 
na Vila Imperial e com alunos de 
6 a 10 anos. “Esses livros vêm 
somar com o que a gente já tem 
na escola para a formação e vai 
ser usado para o enriquecimen-
to das práticas dos professores. 
A gente já usava esses autores, 
mas não tinha os títulos nas 
escolas. Certamente será muito 
potente”, afirma a diretora da 
unidade, Ana Paula Floriano.

Em seguida, a entrega foi 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Passe livre para gestantes também entra na pauta
O transporte 
gratuito da 

gestante carente 
será garantido por 
meio de um cartão 

de identificação

“

”

realizada na escola Neuza Cas-
tro Buzzini, que fica no Parque 
Industrial e atende crianças de 
0 a 3 anos. “Os livros são fun-
damentais para a gente conti-
nuar localmente o trabalho que 
é desenvolvido em rede pela 
Educação, principalmente o tra-
balho da coordenação junto aos 
professores. O embasamento 
teórico fortalece muito a forma-
ção continuada”, diz a diretora 
Gisele Ferreira da Rocha.

Todas as escolas da rede 
municipal receberão o kit de 
livros. A distribuição é parte do 
programa Rio Preto + Educa-
ção. As obras são destinadas 
a professores e gestores, com 
o intuito de contribuir com o 
desenvolvimento profissional, 
estudos, reflexões e planeja-
mento de práticas pedagógicas, 
pautadas em diretrizes e norma-
tivas educacionais vigentes que 
consideram o estudante em sua 
integralidade.
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Criança de 2 anos morre afogada em 
condomínio de luxo de Rio Preto

Uma criança de dois 
anos que era portadora de 
autismo, faleceu no início 
da tarde desta sexta-feira 
(21) após cair na piscina da 
casa onde morava.

Segundo as informa-
ções - confirmadas pela 
assessoria de imprensa da 
Secretaria de Saúde - o 
piscineiro foi limpar a pisci-
na da residência e deixou o 
guarda-corpo de vidro com 
as portas abertas após ter-
minar o serviço. A piscina 
era interia protegida por 
essa ‘parede’ de vidro, com 

apenas uma portinha para 
entrar e sair.

A criança teria entrado e 
caído na piscina e, quando 
a mãe foi procurá-la já a 
encontrou desacordada. O 
Samu foi acionado, tentou 
reanimação no local, porém, 
sem sucesso. A tragédia 
aconteceu no condomínio 
Green Village II, em Rio 
Preto.

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br
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Criança de 2 anos 
morre afogada em 
condomínio de luxo de 
Rio Preto

NO JARDIM PARAÍSO

Comerciante é executado a 
tiros e mecânico baleado 

A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga o homicídio de um 
comerciante, de 31 anos, e o 
atentado contra um mecânico, 
de 39 anos, ocorridos na noite 
desta quinta-feira, 21, no Jar-
dim Paraíso, na Região Norte 
da cidade.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, policiais milita-
res encontraram a vítima  caída 
no chão e foram informados 
por testemunhas que o autor 
dos disparos teria pulado o 
muro de um terreno na frente 

do local do crime.
A guarnição fez buscas 

no terreno e enquanto colhia 
depoimentos ouviu disparos 
de arma de fogo nas imedia-
ções, além de gritos. Os pms 
pediram apoio de outras viatu-
ras e localizaram o mecânico 
baleado.

O comerciante foi levado 
para a UPA Norte, onde já 
chegou sem vida. O Samu 
socorreu o mecânico até o 
Hospital de Base, onde per-
maneceu internado.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 
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VIROU ROTINA
Aposentada perde 

R$ 81,8 mil em golpe de 
WhatsApp do falso filho

Uma aposentada, de 76 
anos, fez transferências su-
cessivas de dinheiro para gol-
pistas, acreditando que estava 
emprestando dinheiro para 
dois filhos. O prejuízo total da 
idosa, que procurou a Central 
de Flagrantes de Rio Preto, na 
tarde desta quinta-feira, 20, foi 
de R$ 81.840,00.

Segundo o boletim de ocor-
rência, no último dia 14, ela 
recebeu uma mensagem de 
um número desconhecido no 
seu WhatsApp, mas com a foto 
de perfil do filho, lhe pedindo 
R$  3.980 e alegando que 
depois devolveria.

Após três dias, o suposto 
parente pediu R$ 7.890,00 e 
depois mais R$ 9.980,00, R$ 
15 mil e R$ 12.890,00.

No dia 18, golpistas usa-

ram a foto de perfil da filha 
da vítima para solicitar R$ 
5,1 mil. Depois de fazer uma 
TED para a falsa familiar, ela 
acabou efetuando outras duas 
transferências, de R$ 12 mil e 
R$ 15 mil, respectivamente, 
para os criminosos.

À polícia, a aposentada 
contou que para enviar o di-
nheiro dos dois últimos pedi-
dos teve que fazer empréstimo 
bancário.

Em conversa com uma 
amiga, a idosa foi alertada de 
que poderia se tratar de um 
golpe de estelionato, pois os 
depósitos foram enviados para 
contas diferentes. Ao telefonar 
para os filhos, a vítima desco-
briu a farsa.

O 1º DP de Rio Preto está 
encarregado das investigações 
do caso. (Colaborou – Sarah 
BELLINE)

Da REDAÇÃO

FEMINICÍDIO
Mulher morta pelo ex a tiros solicitou 

medida  protetiva horas antes 

Maria Juciana da Silva, de 
35 anos, é a vítima do femi-
nicídio no final da tarde desta 
quinta-feira (20). O crime foi 
cometido pelo ex-companhei-
ro José Alves de Lima, de 53 
anos, que era vigilante e já 
possuía a arma usada no 
assassinato.

De acordo com as infor-
mações obtidas pelo DHoje, 
o autor trabalhava em um 
banco, como vigilante, e saiu 
do emprego direto para o 
supermercado onde a ex tra-
balhava. Ele adentrou ao local 
já com a arma nas mãos e foi 
em direção à mulher, dando 
um tiro na barriga e outro na 
cabeça. Após o assassinato 
ele atirou contra si, também 

na cabeça. Os dois faleceram 
no local.

O crime aconteceu em um 
supermercado na Rua Coronel 
Spínola de Castro, em Rio 
Preto, por volta das 17h30. 
Neste mesmo dia, a vítima 
teria ido à Delegacia de Defe-
sa da Mulher (DDM), poucas 
horas antes de ser morta, e 
fez um BO contra o ex-compa-
nheiro com pedido de medida 
protetiva, alegando que vinha 
sofrendo ameaças pelo fato 
do homem não aceitar o fim 
do relacionamento. Inclusive, 
no depoimento a vítima disse 
que já teria saído de casa e ido 
morar com o irmão.

O casal ficou junto por 17 
anos e tinha três filhas. Será 
instaurado um inquérito poli-
cial para investigar o caso.

Andressa ZAFALON 

Mulher morta pelo ex solicitou medida protetiva horas 
antes 

TRÁFICO ONLINE
PF deflagra 2ª fase da operação 

contra venda de drogas em redes sociais

A Polícia Federal deflagrou 
nesta sexta-feira, 21 a segun-
da fase da ‘Operação Green 
Net’, com a finalidade de com-
bater o tráfico de drogas feito 
por meio de perfis mantidos 
no Instagram.

Aproximadamente 80 poli-
ciais federais cumprem nesta 
manhã um total de 22 man-
dados judiciais, sendo 14 
de busca e apreensão e oito 
de prisão temporária em Rio 
Preto, Mirassol, Indaiatuba, 
Araçatuba e Contagem-MG.

Após a primeira etapa 
da referida Operação, a PF 
identificou novas ações do 
grupo, inclusive sendo iden-
tificado o envolvimento de 
outros integrantes, chegando 
agora aos distribuidores dos 
entorpecentes comercializa-
dos, principalmente em redes 

sociais e aplicativos.
Os investigados poderão 

responder pelos crimes de trá-
fico de drogas e de associação 
para o tráfico, cujas penas so-
madas variam de 8 a 25 anos 
de reclusão.

Durante a realização das 
buscas foi apreendida uma 
arma de fogo e entorpecentes 
em alguns locais. Os respon-
sáveis estão sendo conduzidos 
à Delegacia da Polícia Federal 
para adoção das medidas de 
polícia judiciária cabíveis.

A denominação da opera-
ção, Green Net, foi dada em 
razão de ‘Green’ significar 
‘verde’ em inglês, referência 
à coloração característica da 
maconha, e ‘net’ pelo fato de 
a comercialização da droga se 
dar preponderantemente no 
âmbito virtual da internet.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE) 
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NO SANTO ANTÔNIO Cães ajudam Baep a 
apreender drogas em mata 

Policiais militares do Baep 
(Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia) estavam em pa-
trulhamento na manhã desta 
quinta-feira, 21, pela Avenida 
das Oliveiras, no Jardim San-
to Antônio, na Região Norte 
de Rio Preto, quando foram 
avisados por populares que 
traficantes usavam a mata 
para separar drogas, haven-
do grande movimentação no 
local.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os pms entra-
ram no matagal e não con-
seguiram encontrar nenhum 

suspeito, mas com a ajuda do 
canil da corporação acharam 
diversos esconderijos de en-
torpecentes.

Ao todo, foram apreen-
didos dez ‘kits’, em pontos 
variados, totalizando 4,5 kg de 
maconha. Além disso, foram 
localizadas uma marreta de 
borracha, uma faca e um rolo 
de plástico filme usado para 
fracionar e embalar as drogas.

Os entorpecentes foram 
apresentados na Central de 
Flagrantes. Ninguém havia sido 
preso até o fechamento desta 
matéria.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE)
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SUSPEITO

Carro pega fogo em avenida 
do Parque da Cidadania

Um Fiat Prêmio pegou fogo, 
na noite desta quinta-feira, 21, 
na Avenida Américo Agrelli, no 
Parque da Cidadania, em Rio 
Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, policiais mili-
tares foram acionados para 

comparecerem ao local e 
quando chegaram uma viatu-
ra do Corpo de Bombeiros já 
havia controlado as chamas.

O automóvel tinha placa da 
cidade de União de Minas-MG. 
As causas do incêndio vão 
ser investigadas pelo 4º DP 
rio-pretense. (Colaborou – 
Sarah BELLINE) 

Da REDAÇÃO
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Do heroísmo ao desprezo: 
a injustiça com os 

fisioterapeutas na pandemia

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

Que a figura do fisioterapeuta vem, a cada dia, ga-
nhando mais relevância na sociedade, é indiscutível. 
Entretanto, o profissional que preservou e recuperou 
a capacidade física de milhões de pessoas durante a 
pandemia está sendo dramaticamente injustiçado no 
cenário atual.

Diversos Hospitais públicos e privados insistem 
em descumprir as normas sanitárias e de parâmetros 
assistenciais que preservam o direito da população à 
saúde de qualidade, como a RDC 07 da ANVISA, que 
determina, no mínimo, 1 fisioterapeuta para cada 10 
leitos nas Unidades de Terapia Intensiva - UTI, com 
cobertura de pelo menos 18 horas.

Além do desrespeito às normas de funcionamento 
das UTIs, existem as demissões de fisioterapeutas e 
equipes em massa que geram profunda desassistência 
e risco de prolongamento da internação, com compli-
cações que podem levar os pacientes a sequelas ou 
ao óbito.

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional da 3ª Região - CREFITO-3, adotou medidas 
enérgicas no que tange o cumprimento das normas de 
funcionamento das UTIs, implementando a fiscalização 
noturna dos serviços hospitalares e representando as 
irregularidades ao Ministério Público Federal, do Tra-
balho e Justiça.

Através da fiscalização, foi possível constatar am-
plas irregularidades na composição das equipes de 
Fisioterapia e contratação destes profissionais, que 
em muitos casos são submetidos a relação de trabalho 
“quarteirizada”.

A presença do fisioterapeuta nas UTIs, em conso-
nância com as normas, garante o mínimo de acesso 
à assistência de qualidade para os usuários, reduz o 
tempo de internação dos pacientes e possíveis sequelas 
decorrentes do processo de cuidado.

E mesmo com a pandemia vigente, notícias de 
cidades e países entrando em novo lockdown e, com 
as recomendações da Organização Mundial de Saúde 
- OMS para reforçar os cuidados preventivos de novas 
ondas, os serviços decidem em não seguir as normas 
sanitárias e de parâmetros assistenciais da Fisioterapia, 
que garantem a segurança para a sociedade.

Fisioterapeutas são profissionais de saúde essen-
ciais em ambiente hospitalar e, sobretudo, trabalha-
dores que precisam ser respeitados.

Dr. Raphael Ferris

Presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da 3ª Região - estado de São Paulo

A coluna saúde físio e o jornal Dhoje agradece a 
colaboração do Dr Rafhael Ferris e nos colocamos à 
disposição do mesmo e do Conselho regional de fisio-
terapia e TO ( Crefito ) 

*Dra Sílvia Batista - fisioterapeuta , educadora 
física, pós graduada em doenças da coluna ,mestre 
em nutrição internacional pela Espanha. Gestora 
da Escola da vida natural, criadora do projeto 
3DNano de automassagem. @Drasilviabatista / 
e-mail silviafisioterapia@icloud.com
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Médicos do HCM respondem 
sobre a vacinação em crianças

Profissionais do CardioPe-
dBrasil, serviço do Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM) 
em Rio Preto, realizaram 
nesta quinta-feira (20) uma 
live para tirar dúvidas sobre 
a vacinação contra Covid-19 
em crianças, que começou a 
ser aplicada nesta semana.  
Participaram da live o car-
diologista e ecocardiografista 
pediátrico Carlos Henrique 
de Marchi, a infectologis-
ta pediátrica Márcia Wakai 
Castelan e o infectologista 
Francisco Inaldo Mendes da 
Silva Junior.

Durante a transmissão, 
os médicos revelaram que 
desde o início da pandemia 
o HCM atendeu 163 casos 
confirmados de Covid-19 em 
crianças com sete óbitos, 
além de mais de 600 casos 
suspeitos sendo atendidos. 
“Outra doença que é tem-
porariamente associada ao 
Covid é a síndrome inflama-
tória multisistêmica, na qual 
nós já tivemos 34 casos no 
HCM. São casos graves, com 
acometimento cardíaco, que 
é um impacto grande”, afir-
mou a infectologista Márcia 
Wakai.

Uma das perguntas re-
alizadas foi com relação às 
crianças com asmas se de-
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EM LIVE

vem ser vacinadas. “Eu teria 
mais medo de não vacinar, 
ainda mais no caso da asma. 
Estamos falando de um vírus 
respiratório, que a gente sabe 
que pacientes pneumopatas 
que tem algum problema ou 
doença do pulmão são mais 
suscetíveis a uma infecção 
mais grave, tanto é que são 
o grupo prioritário. Uma coisa 
que é inquestionável é a se-
gurança da vacina, que já foi 
constatada em vários testes”, 
afirmou Mendes.

Os médicos também expli-
caram que é normal que as 
crianças sintam um pouco de 
dor no local em que a vacina 
foi aplicada e sintomas leves 

de cansaço e mal-estar. “Isso 
pode acontecer com qualquer 
vacina. As reações adversas 
são esperadas”, explicou 
Márcia.

A infectologista falou sobre 
possíveis efeitos colaterais 
da vacina. “Qualquer vacina 
pode dar uma reação alérgica, 
assim como qualquer medica-
mento. Outro evento adverso 
seria também a síndrome de 
Guillain-Barré, que é uma 
perda de força muscular que 
a criança e o adulto não con-
segue andar, e a trombose”, 
afirmou.

No caso da trombose, o 
cardiologista Carlos Henrique 
de Marchi ressaltou que o ris-

co é muito maior em pacien-
tes que pegam Covid-19 do 
que ao tomar qualquer vacina.

Segundo os médicos, 
crianças com sintomas gri-
pais devem fazer primeira-
mente um teste para saber 
se é Influenza ou Covid-19. 
Caso seja Covid, é necessário 
esperar 28 dias para vacinar. 
Se for qualquer outra infecção 
respiratória o recomendado 
é esperar a criança melhorar 
para vacinar.

A live teve duração de 
pouco mais de uma hora e 
pode ser conferida no canal 
“CardioPedBrasil Centro do 
Coração da Criança” no You-
Tube.

Cirurgião dentista faz triagem 
de pacientes odontológicos

O Cirurgião Dentista e Pro-
fessor Leandro Benetti, espe-
cialista em  cirurgia buco-ma-
xilo-facial  estará realizando 
uma triagem de pacientes no 
próximo dia 25 de janeiro, a 
partir de 17h. A seleção é para 
a participação de tratamentos 
como extração de dentes inclu-
sos, extração de dentes do siso 
e cirurgia da cavidade bucal.

Os participantes farão os 
procedimentos dentro de um 
curso de atualização em Cirur-
gia Bucal, sob a orientação e 
acompanhamento da equipe de 
Leandro Benetti. Os interessa-
dos devem comparecer na rua 
Haroldo Barreiros de Carvalho, 
335 – Bairro Eldorado, em São 
José do Rio Preto. Outras infor-
mações poderão ser obtidas 
pelos telefones (17) 98189 
7889.

Da REDAÇÃO

Mirassol deve receber R$ 2,5 milhões 
para reformar e construir UBSs

Em reunião na Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo, o prefeito de Mirassol, 
Edson Antônio Ermenegildo, 
recebeu sinal positivo para 
a liberação de mais R$ 2,5 
milhões em recursos para a 
área da saúde do município, 

sendo R$ 1,4 milhão para a 
reforma das Unidades Básicas 
de Saúde e complemento para 
a construção da nova UBS do 
Mais Parque.

Segundo a Prefeitura, tam-
bém foi dado sinal verde no 
valor de R$ 1,1 milhão para 
a instalação da nova Casa do 
Adolescente, que vai oferecer 
atendimento multidisciplinar 

Da REDAÇÃO

DIA 25

DO ESTADO
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LENÇÓIS PAULISTA

Síndrome de Wolff-Parkinson-White chama 
atenção em caso após vacinação

O caso de uma criança de 
10 anos, moradora de Lençóis 
Paulista que sofreu parada 
cardíaca, jogou luz sobre uma 
doença congênita, pouco 
conhecida pela população. 
Após investigação do Centro 
de Vigilância Epidemiológica, 
ficou constatado que o evento 
não teve relação com a vacina 
aplicada contra Covid-19 e 
sim por conta da Síndrome 
de Wolff-Parkinson-White, 
doença que até então era 
desconhecida pelos familiares 
da criança.

“Este caso é importante 
para chamar a atenção da 
população sobre esta síndro-
me pouco conhecida, mas 
que leva muitas crianças e 
adultos com frequência aos 
consultórios e emergências”, 

afirmou o médico cardiologista, 
especialista em arritmias Adal-
berto Menezes Lorga Filho, do 
Instituto de Moléstias Cardio-
vasculares (IMC) de Rio Preto, 
no interior paulista, conside-
rado referência no tratamento 
desta doença.

Conhecida no meio médico 
pela sigla WPW, esta síndrome 
é congênita, ou seja, a pessoa 
nasce com uma má formação 
no coração, onde há uma co-
nexão elétrica a mais entre os 
seus átrios e os ventrículos. Em 
vez de ter apenas uma ligação 
elétrica com o restante do 
sistema de condução cardíaco 
para a contração do mesmo, 
como é o usual, tem duas ou 
mais ligações que se formaram 
durante a gestação.

Os portadores dessa doença 
podem ter episódios de bati-
mentos cardíacos extremamen-

Da REDAÇÃO

aos jovens de 10 a 20 anos de 
idade, por meio de médicos, 
dentistas, fonoaudiólogos, as-
sistentes sociais, enfermeiros, 
psiquiatras, psicólogos e profes-
sores. Há ainda realizações de 
oficinas, bate-papos e terapias 
em grupo, para que os jovens 
exponham seus sentimentos, 
recebendo orientação especia-
lizada.

Edson, que esteve acom-
panhado do líder do Governo 
na Câmara Municipal, Dr. João 
Paulo de Araújo, se reuniu nesta 
semana com o deputado esta-
dual e presidente da Assembleia 
Legislativa Carlão Pignatari, com 
o secretário executivo de Desen-
volvimento Regional, Rubens 
Emil Cury, e com o deputado 
Federal Geninho Zuliani.

te acelerados, as chamadas 
taquicardias. Elas geralmente 
manifestam-se após os 20 
anos, no entanto, podem ocor-
rer já durante o primeiro ano de 
vida ou após os 60 anos.

O sintoma da Síndrome são 
crises de taquicardia e palpita-
ções, mas alguns pacientes po-
dem ser assintomáticos apesar 
de terem risco. “Este episódio 
com a criança nos faz lembrar 
da importância de, desde a in-
fância, consultarmos o cardiolo-
gista. Um simples exame, como 
o eletrocardiograma, aponta a 
possibilidade de problemas no 
coração, como esta síndrome”, 
afirmou o Adalberto.

O cardiologista ressalta que 
há vários gatilhos que podem 
disparar a arritmia cardíaca, 
pondo em risco a vida da pes-
soa. Atividade física ou espor-
tiva, emoções fortes, e uso de 

substâncias estimulantes são 
alguns destes gatilhos. “Não 
queremos dizer para evitar 
atividade física ou emoções, 
absolutamente. Se as pessoas 
consultarem o cardiologista, 
ao menos, uma vez por ano e, 
ao descobrir ser portadora de 
problema no coração, seguir 
as recomendações do médico, 
poderá levar uma vida normal”, 
pontuou o médico.

Lorga Filho lidera uma equi-
pe no IMC especializada nos 
tratamentos de doenças e 
síndromes que causam alte-
rações elétricas do coração. O 
tratamento, quando necessário 
para a Síndrome, é feito atra-
vés do procedimento chamado 
ablação por cateter. Neste 
procedimento, se elimina a 
conexão elétrica “extra” e o 
paciente fica curado, podendo 
ter vida normal.
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Editais de
PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas 
Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. THIAGO MASQUIO DE SOUZA e LARISSA PEREI-
RA DA SILVA, sendo ELE fi lho de ERIVALDO GOMES DE 
SOUZA e de VILCE MARIA MASQUIO DE SOUZA e ELA 
fi lha de ADRIANO APARECIDO PEREIRA DA SILVA e de 
LUZIA PEREIRA ROSA;

2. TIAGO ELI DARIO DE SOUZA e FABIANA DE 
BARROS, sendo ELE fi lho de ODARIO BORGES DE SOUZA 
e de DENISE APARECIDA PAULA DE SOUZA e ELA fi lha de 
JOSÉ FERNANDES DE BARROS JUNIOR e de IVONETE 
NOSSO;

3. MATHEUS DE OLIVEIRA ELIAS e GIOVANA CAR-
VALHO BARBOSA, sendo ELE fi lho de JOÃO CARLOS 
ELIAS e de JIOVANI DE OLIVEIRA e ELA fi lha de GILSON 
DOS SANTOS BARBOSA e de MARTA ELZA DE CARVA-
LHO BARBOSA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 21/01/2022.

EDUARDO E MÔNICA NOS CINEMAS

Mais uma adap-
tação cinemato-
gráfica de uma 
música da ban-

da Legião Urbana chegou aos 
cinemas. Depois que “Faroeste 
Caboclo” ganhou seu longa em 
2013, estreou nesta semana 
nos cinemas de Rio Preto o 
filme “Eduardo e Mônica”, 
inspirado em uma das músicas 
mais conhecidas da banda.

A trama, situada em Brasília 
nos anos 80, mostram uma 
série de coincidências que le-
vam Eduardo (Gabriel Leone) a 
conhecer Mônica (Alice Braga), 
tendo como pano de fundo uma 
festa estranha com gente es-
quisita. Uma curiosidade é des-
pertada entre os dois e apesar 
de não serem parecidos, eles 
se apaixonam perdidamente.

Outra estreia é o filme de 
espionagem “As Agentes 355”. 
O longa mostra um grupo de 
agentes de várias nacionalida-
des se unindo para evitar que 
uma organização de mercená-
rios coloque as mãos em uma 
arma supersecreta.

Os cinemas ainda contam 
com o filme de terro “Pânico”, 
os nacionais “Juntos e Enro-
lados” e “Turma da Mônica 
– Lições), a animação “Sing 
2”, entre outros. Abaixo a pro-
gramação para a semana de 
20/01 até 26/01.

Iguatemi:
Eduardo e Mônica (Dura-

ção: 1h56min)
2D Nacional: 17h30 e 20h
My Hero Academia – 

Missão Mundial de Heróis 
(1h44min)

2D Legendado (apenas sá-
bado e domingo): 14h15

2D Dublado: 14h45 e 
17h15

As Agentes 355 (Duração: 
2h02min)

2D Legendado: 16h45, 
19h20 e 22h10

Pânico (Duração: 1h54min)
2D  Legendado :  14h , 

16h30, 19h e 21h40
Juntos e Enrolados (Dura-

ção: 1h34min)
2D Nacional: 19h45  e 

21h50
Turma da Mônica – Lições 

(Duração: 1h31min)
2D Nacional: 15h15
Sing 2 (Duração: 1h49min)
2D Dublado: 14h30 e 17h
Homem-Aranha: Sem 

Volta para Casa (Duração: 
2h28min)

Macro XE 3D Dublado: 
18h45

Macro XE 3D Legendado: 
15h30 e 22h

2D Legendado :  15h , 
18h15, 19h30 e 21h30

Plaza Avenida Shopping
Eduardo e Mônica (Dura-

ção: 1h56min)
2D Nac iona l :  14h15, 

16h45, 19h30 e 22h15
As Agentes 355 (Duração: 

2h02min)
2D Dublado: 16h15, 19h 

e 21h45
Pânico (Duração: 1h54min)
2D Dub lado :  13h50, 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br
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16h20, 18h45 e 21h15
Juntos e Enrolados (Dura-

ção: 1h34min)
2D Nac iona l :  15h20, 

17h30, 19h45 e 22h
Turma da Mônica – Lições 

(Duração: 1h31min)
2D Nacional: 14h45
Sing 2 (Duração: 1h49min)
2D Dublado: 15h10, 17h45 

e 20h30
Homem-Aranha: Sem 

Volta para Casa (Duração: 
2h28min)

3D Dublado: 15h, 18h15 
e 21h30

2D Dublado: 17h e 20h15

Riopreto Shopping
Eduardo e Mônica (Dura-

ção: 1h56min)
VIP 2D Nacional: 19h
2D Nacional: 16h50 e 

21h45
As Agentes 355 (Duração: 

2h02min)
VIP Dublado: 22h
2D Nacional: 19h15 e 

21h15
Pânico (Duração: 1h54min)
2D Dublado: 17h20, 19h40 

e 22h
Juntos e Enrolados (Dura-

ção: 1h34min)
VIP 2D Nacional: 21h30
2D Nacional: 14h50
Turma da Mônica – Lições 

(Duração: 1h31min)
VIP 2D Nacional: 14h
2D Nacional: 15h20
King’s Man: A Origem 

(Duração: 2h11min)
VIP 2D Dublado: 16h20
Sing 2 (Duração: 1h49min)
VIP 2D Dublado: 14h10
3D Dublado: 14h30

2D Dublado: 16h45 e 19h
Homem-Aranha: Sem 

Volta para Casa (Duração: 
2h28min)

VIP 2D Dublado: 19h
3D Dublado: 14h30
2D Dublado (todos os dias): 

16h20, 17h30, 19h10, 20h30 
e 22h

2D Dublado (somente sába-
do e domingo): 13h30

Shopping Cidade Norte
Eduardo e Mônica (Dura-

ção: 1h56min)
2D Nacional (exceto domin-

go): 16h30 e 21h30

2D Nacional (somente do-
mingo): 15h30 e 20h30

As Agentes 355 (Duração: 
2h02min)

2D Dublado (exceto domin-
go): 18h30

2D Dublado (somente do-
mingo): 16h45

Pânico (Duração: 1h54min)
2D Dublado (exceto domin-

go): 21h
2D Dublado (somente do-

mingo): 19h30
Turma da Mônica – Lições 

(Duração: 1h31min)
2D Nacional (segunda a 

sexta): 15h30

2D Nacional (somente sá-
bado ): 14h

Sing 2 (Duração: 1h49min)
2D Dublado (Exceto domin-

go): 16h
2D Dublado (somente do-

mingo): 14h30

Homem-Aranha: Sem 
Volta para Casa (Duração: 
2h28min)

2D Dublado (segunda a 
sexta): 17h30 e 20h30

2D Dublado (sábado): 
14h30, 17h30 e 20h30

2D Dublado (domingo): 
14h, 17h e 20h

EM SHOPPING Musical 'Turma do Chaves Cover' 
se apresenta neste domingo 

No mês de Janeiro, o 
Plaza Avenida Shopping 
apresenta uma variada pro-
gramação cultural, total-
mente gratuita, especial-
mente para a garotada. É 
o “Tô de Férias no Plaza”, 
evento que está sendo rea-

lizado na Praça de Eventos, 
primeiro piso. 

Domingo (23) é o último 
dia da ação e terá como 
encerramento o espetáculo 
musical “A Turma do Chaves 
Cover”. Repleta de músicas, 
teatro, alegria e nostalgia, 
a apresentação promete 
conquistar não apenas a 

criançada, mas também 
os adultos. O início será às 
15h30.  

Todas as atividades se-
rão realizadas seguindo os 
protocolos de segurança 
necessários como distan-
ciamento social, disponibi-
lização de álcool em gel e 
uso de máscara obrigatório.

Da REDAÇÃO

SÃO PAULO DO IFFHS

Palmeiras é eleito o melhor do mundo em ranking 

O Mundial de Clubes da FIFA 
só começa no dia 3 de feve-
reiro, mas o Palmeiras já pode 
dizer que é o melhor time do 
planeta. Isto porque a Federa-
ção Internacional de Histórias e 
Estatísticas do Futebol (IFFHS, 
sigla em inglês) elegeu o Alviver-
de como o vencedor do ranking 
de 2021. Em 16 edições, esta 
foi a primeira vez que um clube 
brasileiro conquistou o prêmio.

Em 2020, o Palmeiras tinha 
ficado na segunda colocação, 
atrás do Bayern de Munique. O 

maior vencedor é o Barcelona 
(cinco vezes), seguido de Real 
Madrid (quatro) e Liverpool 
(três). Manchester United, 
Sevilla, Milan, Inter de Milão e 
Juventus levaram duas vezes. 
Roma, Ajax, PSG, Valencia, 
Atlético de Madrid e Atlético 
Club Nacional foram eleitos em 
uma oportunidade.

De acordo com a entidade, 
o ranking pretende estabelecer 
qual a equipe mais forte do 
mundo entre todas as com-
petições, nacionais e interna-
cionais. O resultado é definido 
pela soma de todos os pontos 

em cada competição, de ja-
neiro a dezembro. O Palmeiras 
venceu duas Libertadores em 
2021, a da edição de 2020, 
contra o Santos, no Maracanã, 
e a edição 2021, contra o Fla-
mengo, em Montevidéu. Além 
disso, também levantou a Copa 
do Brasil de 2020, com final 
disputada contra o Grêmio em 
março de 2021.

Além do Palmeiras, outros 
brasileiros aparecem entre os 
primeiros da lista. O Atlético-
-MG, campeão brasileiro e da 
Copa do Brasil, foi o segundo 
colocado. O poderoso Man-

chester City, de Pep Guardiola, 
ficou em terceiro. Chelsea e 
Flamengo empataram na quar-
ta posição. Destaque também 
para o Athletico-PR, que con-
quistou a Copa Sul-Americana e 
terminou na décima colocação.

Agência BRASIL

Nikão se diz pronto para missão 
de assumir a camisa 10 

A camisa 10 do São Paulo, 
que já foi de ídolos como Raí, 
Pita, Pedro Rocha, Zizinho 
e Hernanes, agora pertence 
a Nikão. Apresentado nesta 
quinta-feira (20) como novo 
reforço tricolor, o meia-atacan-
te deixou claro que está ciente 
da responsabilidade que terá 
pela frente.

“É uma camisa com uma 
história grande, mas venho 
para cá fazer meu trabalho. 
É um clube com uma torcida 
apaixonante, de uma represen-
tatividade muito grande. Apren-
di uma frase que levo para a 
vida: quanto mais é dado, mais 
é cobrado”, declarou o jogador, 
em entrevista coletiva no cen-
tro de treinamentos do clube, 
na Barra Funda, zona oeste da 
capital paulista.

Nikão era ídolo no Athle-
tico-PR, onde atuou por seis 
anos e foi bicampeão da Copa 
Sul-Americana, além de tam-
bém vencer a Copa do Brasil. 
No São Paulo, ele terá de es-

crever uma nova história. Não 
que ele já não tenha feito isso 
durante a vida - inclusive fora 
do futebol.

“Perdi minha mãe aos oito 
anos, com câncer. Aos 16, 
perdi a vó que me criou, de in-
farto. Com 23, perdi meu irmão 
em um acidente. Não conheço 
meu pai até hoje. Passei por 
muitas dificuldades e lutas, 
mas Deus esteve me susten-
tando e me deu uma família, 
uma esposa, filhos lindos. Só 
tenho a agradecer por vivenciar 
este grande momento e estar 
em um clube deste tamanho”, 
afirmou.

Com três anos de contrato, 
Nikão deve começar a jornada 
como atleta do São Paulo 
na próxima quarta-feira (26), 
às 19h (horário de Brasília), 
contra o Santo André, no Mo-
rumbi, pela primeira rodada do 
Campeonato Paulista. Ele é um 
dos cinco reforços trazidos pelo 
Tricolor para 2022. Além do 
meia-atacante, chegaram o go-
leiro Jandrei, o lateral Rafinha 
e os meias Alisson e Patrick.

Agência BRASIL



A-8 SOCIALSão José do Rio Preto, sábado
22 de janeiro de 2022 Jornal

bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, sábado

Roberto
 Toledo

ANDRÉ FACHINETTI e Kelly 
convidam este colunista para 
seu casamento marcado para 
o próximo dia 19 de fevereiro. 
Tudo como manda o fi gurino. 
Merci.

ROUPA NOVA fará show em 
Rio Preto para comemorar 40 
anos do requisitado grupo. Que 
bacana!

FABI ALVIM, Ex-líbero da 
Seleção Brasileira de Vôlei, que 
conquistou duas medalhas de 
ouro nos Jogos Olímpicos de 
2008 e 2012, aterrissa em Rio 
Preto, amanhã, domingo, para 
uma aula aberta para os prati-
cantes da modalidade, além de 
um bate-papo com o público.

LIQUIDAÇÃO “Imperdíveis” 
acontece no Riopreto Shopping 
até o fi nal de janeiro. Vale à 
pena conferir! 

OS INTERESSADOS em par-
ticipar da 19ª edição do Prêmio 
Sesc de Literatura têm até dia 
11 de fevereiro para concluir 
o processo de inscrições, que 
é gratuito e online. Podem 
concorrer autores não publica-
dos nas categorias romance e 
conto.

A EMPRESÁRIA, Elisangela 
Rocha está recebendo sua 
clientela no seu novo espaço 
Bodega Km 06 – Empório & 
Hortifruti, onde você encontra 
uma variedade de produtos, 
doces, massas artesanais, pão 
de queijo, temperos naturais, 
vinhos, queijos, frutas, legumes, 
etc... No mesmo local, um bo-
nito Espaço Café com muitas 
delícias! Lanches de pernil, 
costela e frango com catupiry. 
Além de peças de mesa posta, 
para decoração, taças, pratos, 
jogos americanos, porcelanas, 
entre outras acessórios.

CABEÇA NO LUGAR. Paulo 
Skaf, ex-presidente da Fiesp, 
tem dito que considera sua 
candidatura ao Senado como a 
última grande chance que terá 
na política.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Nem fumaça, nem nicotina. A dupla Zé Neto e Cristiano anunciou o retorno aos palcos 

após Zé ser diagnosticado com MONILÍASE oral, uma espécie de fungo, contraído por usar 
corticoide para tratar problemas de pulmão, causados pela covid-19 e pelo uso de VAPE, 
um cigarro eletrônico. O primeiro show está marcado para acontecer no próximo dia 29 de 
janeiro, em Praia Grande. Também no dia 29 a dupla vai se apresentar em São Paulo capital, 
e, na sequência, em Suzano no dia 30 de janeiro. Incerto e duvidoso. O ex-deputado Vaz 
de Lima, eleito por Rio Preto em vários pleitos pelo PSDB numa roda de gigantes da política 
deixou escapar que Geraldo Alckmin ainda não se decidiu sobre Lula. “é um processo e não 
está claro como isso vai ficar”. Mas, uma coisa (Vaz e sua mulher Ivani) está bem clara: 
para o governo de São Paulo o casal vai de Rodrigo Garcia. Menos folia e mais saúde. Cerca 
de metade das capitais brasileiras já cancelou o carnaval de rua, entre elas São Paulo, Rio 
de Janeiro e Recife, além de outro tanto no interior do nosso estado, inclusive Rio Preto. Por 
penoso que seja o revés para a população e para o setor do turismo, combalido por dois anos 
de restrições, a medida é necessária para atravessar com segurança a nova onda da variante 
Ômicron e garantir o retorno à normalidade no momento oportuno. Quem não concorda, que 
vá reclamar para o futuro novo Bispo. O perigo é a turma do ziriguidum resolver transformar 
os locais fechados (bares, fundo de quintais, salões vazios ou chácaras particulares). É aí que 
a polícia vai ter que sambar. Não sei se vocês sabem, mas o Carnaval é uma celebração 
de data móvel obrigatoriamente comemorada numa terça-feira, e que ocorre sempre 47 dias 
antes da Páscoa. Na verdade, o Carnaval compreende vários dias de folia, começando pelo 
fim de semana que antecede a terça de carnaval. A pergunta é – “qual foi a maior audiência da 
semana na televisão? Faustão na Band, Big Brother, Jornal Nacional ou a Novela “Um lugar 
ao Sol na Globo”? Como o brasileiro é apaixonado em fofoca, o BBB chegou a 27,9 pontos, 
enquanto o Faustão, na Band, não passou de 10 pontos.  Como se vê, o Big Brother é a 
consagração da boçalidade sem viés ideológico. ADEUS ELZA SOARES! Ponto e basta! (Esta 
coluna é publicada com exclusividade para o jornal DHOJE às terças, quintas e sábados)

henriforne@gmail.com

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
A DEPRESSÃO, A ANSIEDADE E AS CRISES DE PÂNICO, NÃO SÃO SINAIS DE 
QUE VOCÊ É FRACO. SÃO SINAIS DE QUE VOCÊ PERMANECEU FORTE POR 
MUITO TEMPO. Sorria, beba muita água e seja feliz!

Leilão de Títulos
Será na próxima segunda-feira, 
dia 24, o primeiro Leilão de 
Títulos do Clube, deste ano. Com 
lance mínimo de R$ 2.500,00 
à vista (taxa de transferência 
inclusa). As propostas poderão 
ser entregues na secretária da 
sede cidade, ou enviadas por 
e-mail, até às 17 horas do dia 
do leilão. O e-mail é secretaria 
@montelibanoriopreto,com.br. 
Mais informações (17) 3519-
3444.

Mais uma vez 
destaque
O presidente do Conselho de 
Administração da Unimed Rio 
Preto, José Luis Crivellin, e 
diretores, estão mais uma 
vez, comemorando. A Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) acaba de divulgar o 
Índice de Desempenho da 
Saúde Suplementar – IDSS, 
que faz parte do Programa de 
Qualificação das Operadoras 
2021 (ano-base 2020). A 
Unimed São José do Rio Preto 
foi destaque ao conquistar 
a nota máxima pelo terceiro 
ano consecutivo. Qualidade e 
Atenção à Saúde; Garantia de 
Acesso; Sustentabilidade de 
Mercado; Gestão de Processo 
e Regulação. Por isso, o IDSS 
é referência para o mercado e 
é considerada uma das mais 
importantes ferramentas para o 
consumidor na hora de escolher 
e adquirir um plano de saúde.

Maior Barato
A atriz e produtora Drica Sanches, coordenadora-geral do festival, 
considerado um dos maiores eventos paulistas voltados à 
promoção e ao debate em torno do teatro infantil, o Festival Em 
Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato voltou a ocupar a sala 
de espetáculo e as ruas de São José do Rio Preto desde ontem, 
quando começou a sua 15ª edição. Realizado pela Cia. Fábrica 
de Sonhos, o festival retoma as apresentações presenciais em 
2022, mas mantém o ambiente online ativo, com retransmissão 
dos espetáculos e das atividades formativas no Youtube.

Grandioso baile
Será no bonito espaço do Fauze 
Karam Buffet no próximo dia 
26 de janeiro, quarta-feira, 
a partir das 20 horas, que 
Agência de Influenciadores rio-
pretense, sócios, Ana Paula 
Castilho, Nádia Zann e Júnior 
Rodrigues, comemoram um 
ano de sucesso com grandioso 
baile para convidados, com 
todo o gingado do cantor Seu 
Moço, (Ricardinho Vançan), e 
a inovação da cantora de funk 
paulistana, GEHO.  A Agência 
X Influencer é uma empresa 
que traz a inovação através do 
marketing de eventos, onde o 
foco é realizar a conexão e o 
network entre os influenciadores. 

Show adiado
O Hot Beach Parque & Resorts 
comunica que o show do DJ 
Gustavo Motta, que estava 
programado para este sábado, 
dia 22, no parque aquático Hot 
Beach, foi adiado em função do 
decreto da Prefeitura de Olímpia. 
O evento será reagendado para 
abril. Quem já havia comprado 
ingresso poderá guardá-lo para 
usar em abril ou solicitar o 
reembolso do valor na Central 
de Reservas pelo telefone (17) 
3279-1111 ou no e-mail: 
ingressos@hotbeach.com.br

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Marisa Kenan, Cidinha Mussi, Cristina Mussi, Ulisses 
Mussi e Julieta Mussi Passolongo em maravilhosa 

noite de Revéillon no Condomínio Damha 1
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AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 
Processo nº SAP-PRC-2021/30996
Tomada de Preço nº.001/2022
O Centro de Detenção Provisória “Marcos Amilton Raysaro” 
de Icém, através da Comissão Permanente de Licitações, 
torna público para conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade Tomada de Preço, que será 
regida pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, com as se-
guintes características: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO 
ESTRUTURAL DOS PRÉ-MOLDADOS DO CENTRO DE 
DETENÇÃO PROVISÓRIA "MARCOS AMILTON RAYSARO" 
DE ICÉM;
 Sessão Pública: Dia 08/02/2022 às 09h30min 
 Horário e Local: dia na sede do Centro de Detenção Provi-
sória “Marcos Amilton Raysaro” de Icém, à Rodovia BR 153, 
Km 13, s/n – Zona Rural – CEP. 15460-000 – Icém/SP.
Cópias do edital poderão ser obtidas através do e-mail 
adm@cdpicem.sap.sp.gov.br ou ainda, na sede desta Unida-
de Prisional,
Telefone (17) 3282-8402 – ramal 202

 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE MARÍLIA FORO DE MARÍLIA 1ª VARA CÍVEL Rua Lourival Freire, 120, ., 
Bairro Fragata - CEP 17519-902, Fone: (14) 3311-1142, Marilia-SP - E-mail: marilia1cv@tjsp.jus.br Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min 
às19h00min EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS 
EFETUADOS Processo Digital nº: 1000121-27.2015.8.26.0344 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Servidão Administrativa Requerente: 
TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A Requerido: ESPOLIO DE EGYDIO STECCA e YOLANDA MORET STECCA e outros Justiça 
Gratuita EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 
1000121-27.2015.8.26.0344.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Marília, Estado de São Paulo, Dr(a).Paula Jacqueline Bredariol de 
Oliveira, na forma da Lei, etc.FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A move 
uma Procedimento Comum Cível - Servidão Administrativa contra ESPOLIO DE EGYDIO STECCA e YOLANDA MORET STECCA, Ivan Moret Stecca, 
Edson Moret Stecca, Rosana Matiazzo Castella Steca, Bernadete Moret Stecca Moricato, Carlos Conceicao Maricato e Paulo Ricardo Franco Claro 
Stecca, objetivando constituir servidão administrativa de passagem sobre área de propriedade dos réus, a saber: Faixa I: Descrição: Faixa de terras medindo ao 
todo 5,2071 ha (cinco hectares vírgula vinte ares e setenta e um centiares), possuindo os seguintes limites e confrontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro 
no vértice 1, situado no Km 206+497,97m da LT de coordenadas N 7.576.529,76m e E 600.554,55m; Cerca deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EMÍLIO 
MACHADO, com os seguintes azimutes e distâncias: 124º45'20'' e 32,07m até o vértice 2, de coordenadas N 7.576.511,48m e E 600.580,90m; deste, segue 
confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 194º04'04'' e 805,17m até o vértice 3, de coordenadas N 7.575.730,46m e 
E 600.385,19m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 224º21'41'' e 59,47m até o vértice 4, situado no Km 
207+365,82m de coordenadas N 7.575.687,94m e E 600.343,60m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 
224º11'10'' e 59,79m até o vértice 5, de coordenadas N 7.575.645,07m e E 600.301,93m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 14º04'04'' e 930,50m até o vértice 6, de coordenadas N 7.576.547,67m e E 600.528,11m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE 
EMÍLIO MACHADO, com os seguintes azimutes e distâncias: 124º06'06'' e 31,93,até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Faixa II: Descrição: 
Faixa de terras medindo ao todo 3,5685 ha (três hectares vírgula cinquenta e seis ares e oitenta e cinco centiares), possuindo os seguintes limites e confrontações: 
“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, situado no Km 207+369,67m da LT de coordenadas N 7.575.684,21m e E 600.342,67m; Cerca deste, segue 
confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 44º19'51'' e 59,53m até o vértice 2, de coordenadas N 7.575.726,79m e E 
600.384,27m; deste,segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 194º04'04'' e 661,98m até o vértice 3, de 
coordenadas N 7.575.084,66m e E 600.223,36m; deste, segue confrontando COOPEMAR: CEFEICULTORES DA REGIÃO DE MARÍLIA, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 311º55'26'' e 33,93m até o vértice 4, situado no Km 207+ 964,38m de coordenadas N 7.575.107,34m e E 600.198,11m; deste, segue 
confrontando COOPEMAR: CEFEICULTORES DA REGIÃO DE MARÍLIA, com os seguintes azimutes e distâncias: 311º19'45'' e 33,75m até o vértice 5, de 
coordenadas N 7.575.129,62m e E 600.172,77m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 14º04'04'' e 
527,61m até o vértice 6, de coordenadas N 7.575.641,41m e E 600.301,02m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 44º13'16'' e 59,72, até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste Perímetro. Faixa III: Descrição: Faixa de terras medindo ao todo 1,6154 ha (um 
hectare vírgula sessenta e um ares e cinquenta e quatro centiares), possuindo os seguintes limites e confrontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
1, situado no Km 208+523,17m da LT de coordenadas N 7.574.565,31m e E 600.062,29m; Cerca deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 133º52'27'' e 34,57m até o vértice 2, de coordenadas N 7.574.541,34m e E 600.087,21m; deste, segue confrontando 
ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 194º04'04'' e 189,28m até o vértice 3, de coordenadas N 7.574.357,74m e E 
600.041,21m; deste, segue confrontando MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias: 219º47'21'' e 69,12m até o vértice 4, situado no Km 
208+791,91m de coordenadas N 7.574.304,63m e E 599.996,97m; deste, segue confrontando MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias: 
219º43'09'' e 69,30m até o vértice 5, de coordenadas N 7.574.251,32m e E 599.952,68m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 14º04'04'' e 350,19m até o vértice 6, de coordenadas N 7.574.591,01m e E 600.037,80m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE 
EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 136º23'17'' e 35,50, até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Faixa IV: Descrição: 
Faixa de terras medindo ao todo 4,2996 ha (quatro hectares vírgula vinte e nove ares noventa e seis centiares), possuindo os seguintes limites e confrontações: 
“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, situado no Km 209+328,50m da LT de coordenadas N 7.573.784,12m e E 599.866,54m; Cerca deste, segue 
confrontando MAURÍCIO GOLINELLI,com os seguintes azimutes e distâncias: 130º10'49'' e 33,41m até o vértice 2, de coordenadas N 7.573.762,57m e E 
599.892,07m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA,com os seguintes azimutes e distâncias: 194º04'04'' e 736,97m até o vértice 3, de 
coordenadas N 7.573.047,70m e E 599.712,93m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 333º22'33'' e 
46,01m até o vértice 4, situado no Km 210+45,29m de coordenadas N 7.573.088,83m e E 599.692,31m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 337º31'24'' e 23,49m até o vértice 5, de coordenadas N 7.573.110,54m e E 599.683,33m; deste, segue confrontando ESTRADA 
MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 324º00'20'' e 20,88m até o vértice 6, de coordenadas N 7.573.127,43m e E 599.671,06m; deste, segue 
confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 14º04'04'' e 699,69m até o vértice 7,de coordenadas N 7.573.806,14m e E 
599.841,13m; deste, segue confrontando MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias: 130º54'45'' e 33,62, até o vértice 1, ponto inicial da 
descrição deste perímetro.x Faixa V: Descrição: Faixa de terras medindo ao todo 2,7784ha (dois hectares vírgula setenta e sete ares oitenta e quatro centiares), 
possuindo os seguintes limites e confrontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, situado no Km 210+ 90,15m da LT de coordenadas N 
7.573.045,32m e E 599.681,41m; Cerca deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 154º13'24'' e 21,30m até o 
vértice 2, de coordenadas N 7.573.026,14m e E 599.690,67m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 
160º01'22'' e 17,04m até o vértice 3, de coordenadas N 7.573.010,13m e E 599.696,49m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 148º05'23'' e 9,48m até o vértice 4, de coordenadas N 7.573.002,08m e E 599.701,50m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO 
STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 194º04'04'' e 424,63m até o vértice 5, de coordenadas N 7.572.590,18m e E 599.598,29m; deste,segue 
confrontando MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias: 267º22'29'' e 14,88m até o vértice 6, de coordenadas N 7.572.589,50m e E 
599.583,42m; deste,segue confrontando MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias: 284º32'51'' e 15,75m até o vértice 7, situado no Km 
210+555,98m de coordenadas N 7.572.593,46m e E 599.568,18m; deste, segue confrontando MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias: 
284º32'51'' e 15,52m até o vértice 8, de coordenadas N 7.572.597,36m e E 599.553,16m; deste, segue confrontando MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 294º51'34'' e 14,74m até o vértice 9, de coordenadas N 7.572.603,55m e E 599.539,78m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO 
STECCA,com os seguintes azimutes e distâncias: 14º04'04'' e 492,91m até o vértice 10, de coordenadas N 7.573.081,68m e E 599.659,59m; deste, segue 
confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 149º02'00'' e 42,40, até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro.”, 
declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. A matrícula 20.519 está sendo atingida pelas Faixas de servidão I, II e 
III, ao passo que a matrícula 32.850 será atingida pelas Faixas de servidão IV e V. O valor da indenização pela área atingida é de R$ R$ 227.427,39 (duzentos e 
vinte e sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), atualizado monetariamente a partir da data-base do laudo pericial 12.9.2017, conforme 
sentença de fls. 958/963, de 14/06/2018. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar 
da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Marilia, aos 16 de dezembro de 2021. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULA JACQUELINE BREDARIOL 
DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 16/12/2021 às 16:58 fls. 1 Para conferir o original, acesse o site 
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000121-27.2015.8.26.0344 e código 78A3EBA. 

RODOBENS CORPORATIVA S.A.
CNPJ nº 56.540.776/0001-59 - NIRE 35.300.114.949

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2021
Aos vinte nove dias do mês de dezembro do ano de dois e vinte e um, às nove horas, na sede social da RODOBENS 
CORPORATIVA S.A., sita na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José do Rio Preto, Es-
tado de São Paulo (“Companhia”), reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social, dispensan-
do-se a convocação por editais, conforme artigo 124 § 4º da Lei 6.404/76. Presente também o Diretor Geral, Sr. Flá-
vio Lopes Ferraz. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Waldemar Verdi Junior, que convidou a mim, Flávio Lopes 
Ferraz, para secretariá-lo. Constituída a mesa dirigente dos trabalhos, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia 
e informou que esta tem por fi nalidade a seguinte ordem do dia: a distribuição de dividendos intercalares no valor de 
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), com parte do lucro líquido do exercício de 2021. Discutida a matéria da or-
dem do dia, foi aprovado, por unanimidade e sem quaisquer restrições: a distribuição de dividendos no valor de 
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), cujo pagamento está condicionado à verifi cação, pela Companhia, de dis-
ponibilidades de caixa em montante de, no mínimo, R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), e, caso cumprida a 
condição descrita acima, o pagamento dos dividendos ora declarados será realizado em até 36 (trinta e seis) meses 
contados desta data, em moeda corrente nacional, mediante transferência eletrônica em conta corrente de titularida-
de dos acionistas, valendo o comprovante como recibo de pagamento, correspondendo à proporção de ações que 
cada acionista possui na Companhia, ou seja: (i) ao acionista Waldemar Verdi Junior, o valor de R$8.949.623,77 (oito 
milhões, novecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos); (ii) à acionista 
Ena Lucia Escobar Verdi Caldeira, o valor de R$4.051.901,71 (quatro milhões, cinquenta e um mil, novecentos e um 
reais e setenta e um centavos); (iii) à acionista Alessandra Escobar Verdi Kleinert, o valor de R$4.051.901,71 (quatro 
milhões, cinquenta e um mil, novecentos e um reais e setenta e um centavos); (iv) à acionista Beny Maria Verdi Had-
dad, o valor de R$1.471.980,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e oitenta reais); (v) à acio-
nista Rosy Lavinia Roquette Verdi, o valor de R$1.197.306,81 (um milhão, cento e noventa e sete mil, trezentos e seis 
reais e oitenta e um centavos); (vi) à acionista Maria Ignez Escobar Verdi, o valor de R$277.283,79 (duzentos e se-
tenta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos); (vii) à acionista Anira Isabel Finimundi 
Verdi, o valor de R$2,12 (dois reais e doze centavos); e (viii) ao acionista Marcio Anisio Haddad, o valor de R$0,09 
(nove centavos). Consignar que não haverá atualização monetária ou incidência de juros entre a presente data e a 
data do efetivo pagamento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata em 
via eletrônica, depois de lida e aprovada, assinada pelos membros presentes por certifi cado digital emitido por enti-
dade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP, nos termos do art. 36 da Instrução Normati-
va nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), e a via da Junta Comercial as-
sinada pelo Sr. Marcio Anisio Haddad, na qualidade de Secretário da Mesa, certifi cando que a mesma é cópia fi el da 
ata transcrita em livro próprio (digital). São José do Rio Preto, SP, 29 de dezembro de 2021. Mesa: Waldemar Verdi Ju-
nior - Presidente; e Flávio Lopes Ferraz - Secretário. Acionistas Presentes: (i) Waldemar Verdi Junior; (ii) Ena Lucia Es-
cobar Verdi Caldeira, p.p. Alessandra Escobar Verdi Kleinert; (iii) Alessandra Escobar Verdi Kleinert; (iv) Beny Maria Ver-
di Haddad; (v) Rosy Lavinia Roquette Verdi, p.p. Vitor Cesar Bonvino; (vi) Maria Ignez Escobar Verdi, p.p. Alessandra 
Escobar Verdi Kleinert; (vii) Anira Isabel Finimundi Verdi, p.p. Waldemar Verdi Junior; e (viii) Marcio Anisio Haddad. Di-
retor Presente: Flávio Lopes Ferraz. Flávio Lopes Ferraz - Secretário. JUCESP nº 24.204/22-5 em 13.01.2022. Gise-
la Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RODOBENS CORPORATIVA S.A. 
CNPJ Nº 56.540.776/0001-59- NIRE 35.300.114.949

EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data: 03.11.2021. Horário: 12 horas. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São 
José do Rio Preto/SP. Presença: reuniram-se os acionistas representante da totalidade do capital social. Mesa: 
Waldemar Verdi Junior – Presidente; Marcio Anisio Haddad – Secretário. Deliberações: (1) a aprovação do 
“Segundo Aditamento ao Protocolo e Justifi cação de Cisão Parcial da Rodobens S.A. com Versão do Acervo 
Cindido à Rodobens Corporativa S.A.”, celebrado entre a Companhia e a Rodobens S.A., o qual retifi cou a 
descrição de determinados imóveis e ratifi cou as demais disposições não alteradas pelo referido instrumento; 
e (2) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação da 
deliberação ora aprovada. Registro JUCESP nº 590/22-8, em sessão de 03.01.2022.

RODOBENS CORPORATIVA S.A. 
CNPJ Nº 56.540.776/0001-59- NIRE 35.300.114.949

EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data: 29.12.2021. Horário: 9 horas. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José do Rio 
Preto/SP. Presença: reuniram-se os acionistas representante a totalidade do capital social. Mesa: Waldemar Verdi Ju-
nior - Presidente; Flávio Lopes Ferraz - Secretário. Deliberações: a distribuição de dividendos no valor de 
R$20.000.000,00, cujo pagamento está condicionado à verifi cação, pela Companhia, de disponibilidades de caixa em 
montante de, no mínimo, R$30.000.000,00, e, caso cumprida a condição supra, o pagamento dos dividendos ora de-
clarados será realizado em até 36 meses contados desta data, em moeda corrente nacional, mediante transferência 
eletrônica em conta corrente de titularidade dos acionistas, correspondendo à proporção de ações que cada acionis-
ta possui na Companhia. Registro JUCESP nº 24.204/22-5, em sessão de 13.01.2022.

RODOBENS CORPORATIVA S.A. 
CNPJ nº 56.540.776/0001-59 - NIRE 35.300.114.949

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021
Aos três dias do mês de novembro do ano de dois e vinte e um, às doze horas, na sede social da RODOBENS 
CORPORATIVA S.A., sita na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo (“Companhia”), reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital 
social, dispensando-se a convocação por editais, conforme artigo 124 § 4º da Lei 6.404/76. Assumiu a presidência 
dos trabalhos o Sr. Waldemar Verdi Junior, que convidou a mim, Marcio Anisio Haddad, para secretariá-lo. 
Constituída a mesa dirigente dos trabalhos, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e informou que 
esta tem por fi nalidade a seguinte ordem do dia: (1) a aprovação do “Segundo Aditamento ao Protocolo e 
Justifi cação de Cisão Parcial da Rodobens S.A. com Versão do Acervo Cindido à Rodobens Corporativa S.A.” 
(“Segundo Aditamento”), celebrado entre a Companhia e a Rodobens S.A., com sede na cidade de São José 
do Rio Preto/SP, na Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15.013-000, inscrita no 
CNPJ sob o nº 59.981.829/0001-65 (“Rodobens”), em 01 de novembro de 2021, o qual retifi cou a descrição 
de determinados imóveis e ratifi cou as demais disposições não alteradas pelo referido instrumento; e (2) a 
autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação 
ora aprovada. Discutida a matéria, os acionistas, salvos os legalmente impedidos, consoante o § 1° do artigo 
134 da Lei 6.404/76, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o que segue: (1) Aprovar 
o “Segundo Aditamento ao Protocolo e Justifi cação de Cisão Parcial da Rodobens S.A. com Versão do Acervo 
Cindido à Rodobens Corporativa S.A.”, o qual (i) retifi cou a descrição a descrição dos imóveis 03, 04 e 09 
do Empreendimento III: “Condomínio Alpha Parque Recôncavo”, constantes no Anexo I do Protocolo; e (ii) 
ratifi cou as demais disposições não alteradas pelo referido instrumento, que passa a integrar a presente ata 
como Anexo; e (2) Autorizar a administração da Companhia a realizar todos os atos necessários à efetivação da 
deliberação aprovada pelos acionistas da Companhia na presente Assembleia, inclusive perante órgãos públicos 
e terceiros em geral, e também para os registros, transcrições ou averbações, conforme o caso, da transferência 
da propriedade dos imóveis referenciados no Segundo Aditamento. Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata em vias física e eletrônica, sendo a via física, depois de 
lida e aprovada, assinada pelos acionistas presentes em livro de próprio, e a via eletrônica, para fins de registro 
e arquivamento na Junta Comercial, assinada por certificado digital emitido por entidade credenciada pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP, nos termos do artigo 36, I da Instrução Normativa nº 81/2020 
do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), pelo Sr. Marcio Anisio Haddad, na qualidade 
de Secretário da Mesa, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. São José do 
Rio Preto, SP, 03 de novembro de 2021. Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente; e Marcio Anisio Haddad – 
Secretário. Acionistas Presentes: (i) Waldemar Verdi Junior; (ii) Ena Lucia Escobar Verdi Caldeira, p.p. Alessandra 
Escobar Verdi Kleinert; (iii) Alessandra Escobar Verdi Kleinert; (iv) Beny Maria Verdi Haddad; (v) Rosy Lavinia 
Roquette Verdi, p.p. Vitor Cesar Bonvino; (vi) Maria Ignez Escobar Verdi, p.p. Alessandra Escobar Verdi Kleinert; 
(vii) Anira Isabel Finimundi Verdi; e (viii) Marcio Anisio Haddad. Marcio Anisio Haddad – Secretário. Registro 
JUCESP nº 590/22-8, em sessão de 03.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RODOBENS S.A.
CNPJ nº 59.981.829/0001-65 - NIRE 35.300.005.007 - Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021
Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas, na sede social da RODOBENS 
S.A., sita na Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15.013-000, São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo (“Companhia”), reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social, dispen-
sando-se a convocação por editais, conforme artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. Assumiu a presidência dos trabalhos o 
Waldemar Verdi Junior, que convidou o Sr. Marcio Anisio Haddad para secretariá-lo. Constituída a mesa dirigentes dos 
trabalhos, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e informou que esta tem por fi nalidade a seguinte ordem 
do dia: (1) a aprovação do “Segundo Aditamento ao Protocolo e Justifi cação e Cisão Parcial da Rodobens S.A. com 
Versão do Acervo Cindido à Rodobens Corporativa S.A.” (“Segundo Aditamento”), celebrado entre a Companhia e a 
Rodobens Corporativa S.A., com sede na cidade de São José do Rio Preto/SP, Avenida  Bady  Bassitt, nº 4717, Vila Im-
perial, CEP 15.015-700, inscrita no CNPJ sob o nº 56.540.776/0001-59 (“Rodobens Corporativa”), em 01 de novem-
bro de 2021, o qual retifi cou a descrição de determinados imóveis e ratifi cou as demais disposições não alteradas 
pelo referido instrumento; e (2) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos necessários 
à efetivação da deliberação ora aprovada. Discutida a matéria, os acionistas, salvos os legalmente impedidos, con-
soante o § 1º do artigo 134 da Lei 6.404/76, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o que 
segue: (1) Aprovar o “Segundo Aditamento ao Protocolo e Justifi cação de Cisão Parcial da Rodobens S.A. com Versão 
do Acervo Cindido à Rodobens Corporativa S.A.”, o qual (i) retifi cou a descrição a descrição dos imóveis 03, 04 e 09 
do Empreendimento III. “Condomínio Alpha Parque Recôncavo”, constantes no Anexo I do Protocolo; e (ii) ratifi cou 
as demais disposições não alteradas pelo referido instrumento, que passa a integrar a presente ata como Anexo; e (2) 
Autorizar a administração da Companhia a realizar todos os atos necessários à efetivação da deliberação aprovada 
pelos acionistas da Companhia na presente Assembleia, inclusive perante órgãos públicos e terceiros em geral, e tam-
bém para os registros, transcrições ou averbações, conforme o caso, da transferência da propriedade dos imóveis re-
ferenciados no Segundo Aditamento. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a pre-
sente ata em vias física e eletrônica, sendo a via física, depois de lida e aprovada, assinada pelos membros presentes 
em livro próprio, e a via eletrônica, para fi ns de registro e arquivamento na Junta Comercial, assinada por certifi cado 
digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira-ICP, nos termos do artigo 
36, I da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), pelo Sr. Mar-
cio Anisio Haddad, na qualidade de Secretário da Mesa, certifi cando que a mesma é cópia fi el da ata transcrita em li-
vro próprio. São José do Rio Preto, SP, 03 de novembro de 2021. Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente; e Marcio 
Anisio Haddad – Secretário. Acionistas Presentes: (i) Rodobens Corporativa S.A., por Marcio Anisio Haddad e Dorival 
Dutra da Silva; (ii) Waldemar Verdi Junior; (iii) Ena Lucia Escobar Verdi Caldeira, p.p. Alessandra Escobar Verdi Kleinert; 
(iv) Alessandra Escobar Verdi Kleinert; (v) Maria Ignez Escobar Verdi, p.p. Alessandra Escobar Verdi Kleinert; (vi) Beny 
Maria Verdi Haddad; (vii) Rosy Lavinia Roquette Verdi, p.p. Vitor Cesar Bonvino; (viii) Marcio Anisio Haddad; e (ix) Ani-
ra Isabel Finimundi Verdi, p.p. Waldemar Verdi Junior. Marcio Anisio Haddad - Secretário. JUCESP nº 591/22-1 em 
sessão de 03.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RODOBENS S.A.
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007

Extrato Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data: 03.11.2021. Horário: 11hs. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-
000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social. 
Deliberações: (1) a aprovação do “Segundo Aditamento ao Protocolo e Justifi cação de Cisão Parcial da Rodobens 
S.A. com Versão do Acervo Cindido à Rodobens Corporativa S.A.”, celebrado entre a Companhia e a Rodobens Cor-
porativa S.A., o qual retifi cou a descrição de determinado imóveis e ratifi cou as demais disposições não alteradas 
pelo referido instrumento; e (2) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos necessá-
rios à efetivação da deliberação ora aprovada. Registro JUCESP nº 591/22-1, em sessão de 03.01.2022.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MOACYR SANTOS DO 
PRADO, REQUERIDO POR MOACYR RAGONEZI PRADO - PROCESSO Nº 1006451-47.2020.8.26.0576. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ronaldo Guaranha 
Merighi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 17/09/2021 , foi decretada a INTERDIÇÃO de MOACYR SANTOS DO PRADO, CPF 028.221.808-49, declarando-
o(a) incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), o(a) Sr(a). Moacyr Ragonezi 
Prado, RG 9.426.107-6. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da 
lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 29 de novembro de 2021. K -22/01

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/2022
OBJETO: Aquisição de televisores e aparelhos de ar condi-
cionado destinado ao Show de Prêmios.
Data da realização da Sessão Pública: 08/02/2022
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: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 21 de janeiro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 01/2022. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição futura e parcelada de hidrômetro para o 
SAET, conforme especificações e quantitativos estimados 
nos anexos do presente edital, pelo prazo de 12 (doze) 
meses. Entrega de (envelopes, credenciamento proposta e 

abertura dos envelopes e julgamento): 08 de fevereiro de 
2.022, as 09h15min. O edital poderá ser adquirido na Prefei-
tura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 
– Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 
ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 21 de janeiro de 
2022. João Paulo da Silveira – Pregoeiro; Norair Cassiano 
da Silveira – Prefeito.
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