
Rio Preto fecha janeiro com recorde 
de casos de Covid em toda pandemia
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Idoso é acusado 
de matar 

moradores de 
rua com pinga 
envenenada
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Polícia prende 
mãe e filho 
entregando 
drogas na 

avenida Andaló
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Janeiro chegou ao fim com 
Rio Preto batendo o recorde de 
número de casos de Covid-19 
desde o início da pandemia. 
Foram 20.037 casos ao longo 
do mês, média de 646 por 
dia. Anteriormente, o mês de 
junho de 2021 é o que havia 
concentrado o maior índice, 
com 11.607 casos.”Apesar do 
número elevado, estamos com 
a taxa de internações e mor-
talidade bem mais baixas”, diz 
gerente da vigilância epidemio-
lógica, Andreia Negri. Pág.A5

Cidade tem 126 
casos de dengue 
no início do ano

Pág. A5

MORO  Presidenciável esteve ontem cumprindo agenda no complexo Funfarme e disse que 
modelo pode servir de referência para atendimento em todo país, caso seja eleito. Pág.A5

Moro muda 
agenda, falta a 
encontro com 
Edinho e usa 

videochamada
Pág. A3

Seguro-desemprego tem 
20 mil pedidos em 2021

Pág. A2

Segundo um vídeo que 
circula nas redes socias, a si-
tuação piorou devido às inter-
dições do estacionamento que 
fica à esquerda da Rua Pedro 
Amaral e do ponto de parada 
para motoristas comuns e tá-
xis, devido à reforma no prédio 
do Shopping Azul.     Pág.A2

Câmara propõe 
reajuste de 10% 

para salário 
do prefeito

A Mesa-Diretora da Câmara 
Municipal em encontro com  
o secretário de Governo, Jair 
Moretti, sinalizou reajuste sa-
larial de 10,06% no subsídio 
pago ao prefeito Edinho Araújo 
(MDB), vice-prefeito Orlando 
Bolçone (DEM) e secretários 
municipais.             Pág.A3

Câmeras 
gravaram 

o idoso 
deixando 
garrafas 
de pinga 
para as 
vítimas

O encontro foi 
agendado pelo 
presidente 
do Legislativo 
Pedro Roberto 
Gomes (Pa-
triota) para 
debater a 
possibilidade 
de aumento 
no salário de 
Edinho já que 
o valor pago a 
ele represen-
ta o teto do 
funcionalismo 
público de Rio 
Preto
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 Trabalhar para comer
Desde o início de minha 

carreira na agroindústria, nos 
idos dos anos 1960, sempre 
pensei que o grande desafio 
futuro do setor seria conciliar 
a segurança alimentar e a pre-
servação ambiental. Constato 
que este amanhã de minhas 
preocupações na juventude 
chegou de modo mais rápido e 
contundente. O Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC), em seu mais 
recente relatório, aponta que “a 
agricultura, a silvicultura e outros 
tipos de uso do solo representam 
23% das emissões humanas 
de gases do efeito estufa”.
É fundamental, portanto, que 
adotemos medidas eficazes e rá-
pidas para reduzir o impacto am-
biental da produção de alimen-
tos e outros produtos agrope-
cuários. Nesse sentido, o Brasil 
tem sido um dos protagonistas, 
pois nosso meio rural aumentou 
a produtividade nos últimos 40 
anos, produzindo muito mais 
em áreas proporcionalmente 
cada vez menores. Além disso, 
grandes porções de matas na-
tivas e mananciais hídricos são 
preservados dentro das proprie-
dades. O RenovaBio, programa 
avançado em termos de créditos 
de carbono, e o potencial do 
mercado de títulos verdes são 
outras contribuições do setor.
Por outro lado, um dado do 
relatório do IPCC desperta par-
ticular apreensão: um terço da 
comida produzida no mundo é 
desperdiçada, por diferentes 
causas, inclusive em países 
desenvolvidos e, de modo mais 
acentuado, nas nações em 
desenvolvimento. Solucionar o 
problema diminuiria muito as 
emissões de gases do efeito 
estufa e melhoraria a segurança 
alimentar. Então, fui verificar 
como acontecem tais perdas. 
De acordo com a Organização 
das Nações Unidas para a Ali-
mentação e a Agricultura (FAO), 
54% dos desperdícios ocorrem 
na manipulação pós-colheita 
e a armazenagem. Os outros 
46%, nas etapas de processa-
mento, distribuição e consumo.
Em nosso país, a situação tam-
bém é grave. Segundo a Em-
brapa (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária), das 
140 milhões de toneladas de ali-
mentos que produzimos por ano, 
26 milhões são desperdiçadas. 
Um recente estudo da Univer-
sidade Federal de São Carlos 
(Ufscar) mostra que 40% das 
perdas ocorrem na distribuição 
após o processamento. Dados 
recentes do IBGE apontam que 
a comida desperdiçada no Brasil 
seria suficiente para suprir os 
mais de 10 milhões de pessoas 
hoje afetadas pela inseguran-
ça alimentar, agravada pela 
pandemia da Covid-19. Perdas 
pelo caminho chegam a 50% 
no transporte rodoviário, devido 
à precariedade das estradas e a 
demora para que as cargas che-
guem aos locais de distribuição.
A essa questão da logística, 
acrescento alerta do estudo Im-

Seguro-desemprego 
tem mais de 20 mil 

pedidos ano passado
São José do Rio Preto conta-

bilizou ao longo do ano passado 
20.019 pedidos de seguro-de-
semprego, uma média de quase 
55 solicitações por dia. Destes 
requerimentos, 14.086 foram 
realizados de forma virtual, o 
equivalente a 70% dos pedi-
dos. Em 2020 foram 23.820 
pedidos.

Considerando apenas o 
mês de dezembro foram 1.602 
requerimentos registrados. O 
número representa uma dimi-
nuição em relação ao mês de 
novembro quando foram con-
tabilizados 1.701 solicitações. 
Porém, em comparação com o 
mesmo período do ano passado 
houve um aumento de 22,3%.

“O número de 20 mil pedi-
dos de seguro-desemprego é 
bastante alto, mesmo sendo 
menor do que em 2020. Isso 
demonstra que muitas pessoas 
precisam do benefício para se 
manter após perder o emprego. 
Outra mudança que podemos é 
na relação entre colaboradores 

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA

TRABALH O

Balcão de Empregos 
oferece 557 vagas 

NA RODOVIÁRIA

RIO PRETO

O Balcão de Empregos de São 
José do Rio Preto fechou terça-fei-
ra (1) oferecendo 557 oportunida-
des de trabalho. As principais delas 
são: vendedor (52), telemarketing 
(17), pedreiro (15), atendente 
(12), azulejista (10), empregada 
doméstica (8), entre outras.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para: 
pedagogia (8), ensino médio (7), 
administração (6), vendas (5), 
informática para negócios (2), 

Motoristas de aplicativos criam 
abaixo-assinado para mais vagas 

Motoristas de aplicativos de 
Rio Preto iniciaram um abaixo-
-assinado pedindo melhorias nas 
áreas de embarque e desembar-
que em frente à rodoviária.

Segundo um vídeo que circu-
la nas redes socias e nos gru-
pos, a situação piorou devido às 
interdições do estacionamento 
que fica à esquerda da Rua Pe-
dro Amaral e do ponto de parada 
para motoristas comuns e táxis, 
devido à reforma no prédio do 
Shopping Azul.

O vídeo postado comparti-
lhado diversas vezes no Face-
book tem gerado comentários 
concordando com a situação. 
Na legenda está escrito: “É 
um absurdo esta situação na 

Andressa ZAFALON

e empresa. Hoje é incomum 
trabalhadores ficarem 10, 15 
anos na mesma empresa. Existe 
mais rotatividade nos serviços e 
consequentemente mais demis-
sões, ocasionando no aumento 

de pedidos de seguro-desem-
prego”, afirmou o economista 
José Mauro da Silva.

O Estado de São Paulo en-
cerrou o ano com 1.721.667 
solicitações do benefício. Já 

no Brasil o índice ficou em 
6.087.576. Todo o trabalhador 
com carteira assinada tem 
direito a receber o seguro-de-
semprego em caso de dispensa 
sem justa causa

*João Guilherme Sabino 
Ometto é engenheiro (Escola 
de Engenharia de São Carlos 
- EESC/USP), empresário e 
membro da Academia Na-
cional de Agricultura (ANA).

rodoviária. Falta de respeito não 
só com os motoristas por app, 
mas também com os motoristas 
comuns de carros particulares 
e os próprios passageiros.”, diz

“Essa filmagem foi feita dia 
31 de Janeiro de 2022, por 
volta das 22h, na rodoviária de 
São José do Rio Preto-SP. Falta 
de respeito do poder público 
com seus cidadãos”, completa 
o administrador do grupo da 
categoria no Facebook, Marcus 
Vinícius Scarpelli.

Além das manifestações 
nas rede sociais, os motoristas 
também criaram um abaixo-
-assinado virtual onde diz que 
“a cidade de São José do Rio 
Preto-SP, tem crescido a cada 
ano, com isso, o números de 

munícipes e de pessoas que 
visitam a cidade e região está 
dobrando. Nossa infraestrutura 
já está pequena para atender 
toda essa demanda, desta 
maneira, a cidade de São José 
do Rio Preto-SP, não possui 
áreas suficientes de embarque 
e desembarque, cadeirantes, 
idosos em pontos importantes 
da cidade, tais como: rodoviá-
ria, centro regional de eventos, 
shopping centers, aeroportos e 
centro da cidade.”

O objetivo do documento 
virtual é para que sejam feitos 
mais pontos de embarque e 
desembarque nas áreas citadas. 
“Se fizerem esses pontos, me-
lhora a infraestrutura e desloca-
mento de munícipes”, conclui a 

descrição do documento.
O DHoje entrou em contato 

com a assessoria da Secretaria 
de Trânsito. Por nota, a secreta-
ria informou que “a Emurb criou 
vagas de embarque e desem-
barque próximas às esquinas 
da rua Pedro Amaral com as 
ruas Bernardino de Campos, 
Voluntários de São Paulo e XV de 
Novembro. Nos dias de chuva, 
a orientação da Secretaria de 
Trânsito é para que os motoris-
tas aguardem nessas vagas a 
oportunidade de utilizar a vaga 
em frente ao Terminal. A Secre-
taria de Trânsito vai criar, ainda 
nesta semana, duas vagas de 
parada rápida na Pedro Amaral, 
do lado esquerdo da via, onde 
que ficam as lojas e o hotel”.

engenharia civil (1), T.I. (1) e se-
gurança do trabalho (1).

Interessados podem consul-
tar o site www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos, disponível 
gratuitamente para acessado via 
computadores, tabletes e smar-
tphones conectados à internet.

Quem preferir pode procurar 
atendimento presencial no Balcão 
de Empregos no Poupatempo ou 
na Prefeitura Regional Norte. Mais 
informações pelo telefone: 3211 
4950.

pactos das Mudanças Climáticas 
na Produção Agrícola Brasileira, 
realizado em conjunto pela Em-
brapa, Universidade de Campinas 
(Unicamp), Instituto Nacional 
de Pesquisa Espacial (INPE) e 
Banco Mundial. O trabalho, di-
vulgado em 2013, mostrou que 
o enfrentamento do problema 
no Brasil exigia elevar de modo 
expressivo a produtividade das 
lavouras e pastagens, bem como 
reduzir o desmatamento. Tam-
bém alertou que o aquecimento 
terrestre prejudicará muito a 
agricultura, devido a fatores como 
redução da quantidade do fluxo 
de água, afetando a irrigação, 
aumento da aridez, degrada-
ção da terra e desertificação.
Fizemos parte da lição de casa 
necessária: nos últimos 40 anos, 
nossa área plantada expandiu-
-se em 33%, mas a produção 
agrícola teve crescimento de 
386%, com enorme ganho de 
produtividade, revela a Compa-
nhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). Ademais, avançamos na 
produção de biocombustíveis, em 
especial o etanol, e bioenergia, 
contribuições importantes do 
setor rural à redução dos gases 
de efeito estufa. Agora, além de 
dar continuidade a essas inicia-
tivas, urge investir em infraestru-
tura de transportes, logística e 
armazenamento, para reduzir o 
desperdício. Também é premente 
estancar o desmatamento, que, 
segundo o Climate Watch, plata-
forma do World Resources Institu-
te, responde por 44% da emissão 
de gases de efeito estufa no País.
Em 2050, conforme projeções 
das Nações Unidas, a popula-
ção mundial deverá ser superior 
a nove bilhões de habitantes. 
Objetivando produzir comida em 
quantidade suficiente para su-
prir essa demanda, não podem 
mais ser adiadas medidas que 
garantam a sustentabilidade 
da agropecuária, estanquem o 
desperdício e protejam o setor 
das consequências gerais da 
degradação ambiental. O desafio 
é grande. Mais do que nunca, a 
humanidade terá de trabalhar 
muito para comer.

ARTIGO 

Divulgação

Divulgação
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Moro visita HB e diz que modelo pode 
ser referência de saúde no país

O Hospital de Base de Rio 
Preto foi o ponto de parada do 
ex-juiz, ex-ministro e candidato 
à presidência pelo Podemos, 
Sérgio Moro, na manhã desta 
terça-feira, 1 de fevereiro, na 
cidade. Em seu segundo dia 
de atividades políticas, Moro - 
acompanhado de sua comitiva 
que inclui o deputado estadual 
e pré-candidato ao governo do 
Estado Arthur do Val (Mamãe 
Falei), também pelo Podemos - 
foi recepcionado pelos diretores 
do HB. No hospital ele pode 
conhecer todo o complexo da 
Fundação Faculdade Regional 
de Medicina – Funfarme/Hospital 
de Base.

Durante sua fala Moro afir-
mou que o complexo médico de 
Rio Preto pode ser uma referên-
cia para outros centros médicos 
pelo país, tanto pelo modelo de 
gestão como de atendimentos.

“Nossa proposta é replicar 
no país exemplos como o desta 
fundação para que todo país 
possa ter a mesma qualidade 
em atendimento e tratamento 
que os pacientes encontram no 
HB”, afirmou o ex-juiz Sergio 
Moro. “Fiquei impressionado 
positivamente não só com os 
números do complexo hospitalar, 
mas também pelas instalações e 
os profissionais. Já tinha ouvido 
falar do Hospital de Base e o 
complexo, um grande centro de 

excelência do país, que fizeram 
e fazem a diferença, sobretudo 
nesta pandemia”, completou.

O diretor executivo da Fun-
farme, Dr. Jorge Fares, ressaltou 
a necessidade de se investir na 
Saúde, inclusive na infraestrutu-
ra de pequenos municípios. “Eles 
devem ser dotados de serviços 
bem aparelhos e com profissio-
nais valorizados para oferecerem 
atendimento de qualidade às 
populações locais para que estas 
não sejam dependentes de se 
deslocar para os grandes cen-
tros”, declarou Dr. Jorge Fares.

Os pequenos municípios, 
segundo propõe Moro, podem 
ser beneficiados pela introdução 
de tecnologias no atendimento 
à população, movimento que foi 
acelerado devido à pandemia.

“Podemos utilizar tecnolo-
gias, como a telemedicina, para 
expandir a saúde de qualidade 
pelo país. Centros de referência 
como o complexo da Funfar-
me/Hospital de Base podem 
ser utilizados para propagar 
conhecimento, treinamentos, 
capacitação e até mesmo proce-
dimentos à distância em contato 
com médicos e outros profissio-
nais das menores localidades, 
sobretudo no interior do país, 
com dificuldade de acesso a mé-
dicos”, disse o pré-candidato.

Moro conheceu o Setor de 
Urgência e Emergência do Hos-

Raphael Ferrari

EXCLUSIVA
Presidente do Podemos, 

Renata Abreu fala com DHoje
A presidente nacional do 

Podemos, deputada federal Re-
nata Abreu, concedeu entrevista 
exclusiva ao Dhoje Interior nesta 
terça-feira, 1 de fevereiro. Re-
nata desembarcou pela manhã 
em Rio Preto para acompanhar 
as atividades políticas do pré-
-candidato Sérgio Moro. Foram 
dela as articulações intensas 
que culminaram na filiação do 
ex-juiz ao partido e a aceitação 
para ser o candidato na eleição 
presidencial deste ano.

Segundo Renata, a escolha 
por Moro se baseia em uma 
série de fatores, em especial no 
histórico de combate a corrup-
ção do ex-juiz da Lava-Jato que 
culminou no pedido de prisão 
do ex-presidente Lula (PT).

“A história de Sérgio Moro 
credencia tudo o que ele fez ao 
Brasil. Combater um sistema de 
corrupção que sempre esteve 
no centro da política do país. 
Um homem que reacende a es-
perança de muitos e que nunca 
trocou os seus princípios por 
cargo nenhum. Sempre acre-
ditou que pode representar a 
terceira via”, disse a deputada.

Sobre a polarização entre 

A pedido do próprio autor, 
vereador Celso Peixão (MDB), 
foi adiada a votação do projeto 
de lei que obriga a presença de 
monitores treinados durante as 
viagens do transporte escolar 
da rede municipal de ensino de 
Rio Preto. A proposta entrou na 
pauta de votações na sessão 
do período da manhã, desta 
terça-feira, 1 de fevereiro.

Segundo Peixão a proposta 
deverá valer apenas para o 
serviço público de transporte 
escolar, e não aos transporta-
dores particulares. Consta na 
proposta que além do condutor 
deverá estar no interior dos 
veículos monitor treinado para 
orientar os estudantes com 
relação à segurança de trânsito 
durante as viagens e auxiliar 

Bolsonaro e Lula e as chances 
de Moro ir a um segundo turno, 
a presidente do Podemos diz 
que pesquisas internas mos-
tram uma grande margem de 
crescimento nas intenções de 
votos para Moro.

“O Sérgio já larga com dois 
dígitos nas pesquisas o que é 
uma vantagem muito grande 
e um potencial de crescimen-
to muito alto. Hoje 40% dos 
brasileiros não quer mais os 
extremos. Não quer Lula e Bol-
sonaro. São estes eleitores que 
vão decidir o futuro do país”, 

afirma.
Sobre a escolha de Rio Preto 

para dar início a pré-campanha 
no interior do Estado de São 
Paulo, Renata Abreu diz que 
os políticos desta região têm 
olhar atento as demandas dos 
municípios.

“Uma região importantís-
sima no Estado que tem um 
olhar muito atento dos gover-
nantes. Uma capacidade de 
crescimento gigante e que nós 
escolhemos como a primeira 
região a ser visitada em São 
Paulo”, concluiu.

Raphael Ferrari

Raphael Ferrari

Raphael Ferrari

Ex-juiz falta a encontro com 
Edinho e faz videochamada 

Câmara de Rio Preto propõe reposição 
de 10% no salário do prefeito

Autor retira projeto que 
obriga monitor nas viagens 

Aguardado no gabinete do 
prefeito Edinho Araújo (MDB), 
Sérgio Moro teve que recorrer a 
tecnologia para evitar uma gafe 
ainda maior depois de não ir ao 
encontro.

Agendado para as 16 ho-
ras, Moro teria encontro com 
Edinho para tratar de assuntos 
relacionados ao país e projeções 
de sua pré-campanha rumo a 
tentativa de subir a rampa do 
Palácio do Planalto, em Brasília. 
No entanto, com uma agen-
da apertada o ex-juiz acabou 
priorizando uma entrevista a 
uma televisão da cidade a se 
encontrar com Edinho.

O fato, presenciado com 
exclusividade pelo Dhoje Interior, 
causou perplexidade tanto no 
prefeito Edinho, como na cú-
pula de seu governo, incluindo 
o vice-prefeito Orlando Bolçone 
(DEM), o chefe-de-gabinete, 
Zeca Moreira, o secretário de 
Comunicação, Mário Soler e 
o secretário de Governo Jair 
Moretti.

Coube a presidente nacional 
do Podemos, partido de Moro, a 
deputado federal Renata Abreu, 
tentar minimizar a imagem nega-
tiva do desencontro entre os dois 
e, através de uma chamada de 

Na reunião desta segunda-
-feira, 31, entre vereadores que 
compõem a Mesa-Diretora da Câ-
mara Municipal e o secretário de 
Governo, Jair Moretti, foi sinaliza-
do reajuste salarial de 10,06% no 
subsídio pago ao prefeito Edinho 
Araújo (MDB), vice-prefeito Orlan-
do Bolçone (DEM) e secretários 
municipais.

 O encontro foi agendado pelo 
presidente do Legislativo Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) para de-
bater a possibilidade de aumento 
no salário de Edinho já que o valor 
pago a ele representa o teto do 
funcionalismo público de Rio Pre-
to. Quando o salário do servidor 
público atinge o teto do salário do 
prefeito, hoje de R$ 17,1 mil, ele 

VISITA OFICIAL
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TRANSPORTE ESCOLAR 

AGENDA EM RIO PRETO

Fotos: Comunicação HB

pital de Base, um dos maiores 
e mais bem aparelhados do 
interior paulista, e os Serviços 
de Radioterapia e de Oncologia, 
referências para o atendimento 
de pacientes com câncer para 
mais de 100 municípios do No-
roeste do Estado de São Paulo.

A oito meses da eleição, 
Moro foi o primeiro pré-candi-
dato a presidente do Brasil a 

visitar o complexo hospitalar da 
Fundação Faculdade Regional de 
Medicina (Funfarme).

Como uma das mais impor-
tantes instituições de saúde 
do Estado, a Funfarme e suas 
unidades têm recebido os prin-
cipais postulantes a presidente, 
governador e cargos dos legisla-
tivos federal e estadual de todo 
o país.

“Como sempre aconteceu, 
recebemos todos os candidatos 
e políticos por considerarmos 
que as visitas destes são impor-
tante relacionamento institucio-
nal e que resultam em benefícios 
para o complexo hospitalar e, 
consequentemente, os mais de 
1,5 milhão de habitantes da re-
gião noroeste paulista atendidos 
pelas nossas unidades”, afirma 

Dr. Jorge Fares, diretor executivo 
da Funfarme.

Além do diretor Jorge Fa-
res, o ex-ministro foi recebido 
pela diretora administrativa do 
Hospital de Base, Dra. Amália 
Tieco, o diretor administrativo do 
Hospital da Criança e Materni-
dade (HCM), Dr. Antonio Soares 
Souza, lideranças e profissionais 
da instituição.

vídeo pelo celular, feita às pres-
sas, realizar de modo virtual o 
bate papo entre Edinho e Moro.

“Sinta-se em casa. As boas 
vindas para você. Que bom 
que o Brasil tem opções como 
a sua pré-candidatura. Todos 
aqui estamos na expectativa 
que a gente possa retomar o 
desenvolvimento do nosso país. 
E alguém com uma cabeça boa, 
reformista. É disso que o Brasil 
precisa. De um desenvolvimento 
global que respeita as voca-
ções regionais e que a gente 
possa levar renda e emprego a 
população, além de muita edu-
cação”, disse Edinho no bate 
papo virtual.

“Muito obrigado. Peço des-
culpas. Acho que teve uma 
falha de comunicação. Acabei 
perdendo a oportunidade. Quero 
dizer que é uma cidade linda. 
Me senti muito à vontade e até 
achei muito parecida com Ma-
ringá”, respondeu Moro.

“Estávamos com a expec-
tativa da sua presença aqui no 
gabinete”, emendou Edinho. 
“Fico entusiasmado quando 
uma pessoa, como você, vem 
para dar sangue novo a nossa 
política”, concluiu o prefeito.

O prefeito Edinho Araújo 
recusou comentar com o Dhoje 
sobre a ausência de Moro no 
gabinete. 

é automaticamente cortado. Ape-
nas os procuradores do município 
estão amparados por lei e podem 
superar os vencimentos do chefe 
do Executivo.

“Em reunião na tarde desta 
segunda-feira, 31, entre a Mesa 
Diretora e o secretário de Go-
verno, Jair Moretti, foi sinalizado 
pela reposição inflacionária do 
ano de 2021 em 10,06% no 
subsídio do prefeito, vice-prefeito 
e secretários, que depende agora 
da anuência do prefeito Edinho 
Araújo”, afirma nota encaminhada 
pelo Legislativo.

O valor de 10,06% corres-
ponde ao índice inflacionário do 
acumulado de 2021. O salário 
do prefeito Edinho Araújo é de 
R$ 17.167,64 e é atribuição da 

Mesa Diretora da Câmara definir 
o subsídio do chefe do Executivo, 
conforme consta na Lei Orgânica 
do Município (LOM).

Em 2020, a Câmara aprovou a 
aplicação do índice da inflação do 
ano anterior, de 2019, de 4,31%. 
A lei foi aprovada em março, 
quando a pandemia teve início. No 
ano passado, não ocorreu reajuste 
para servidores, nem mesmo no 
ano anterior, devido a pandemia.

Participaram da reunião com 
Moretti, o presidente da Câmara, 
vereador Pedro Roberto Gomes 
(Patriota), secretário de Governo, 
Jair Moretti e os vereadores Jorge 
Menezes (PSD), Karina Karoline 
(Republicanos), Renato Pupo 
(PSDB) e Robson Ricci (Republi-
canos).

nas operações de embarque e 
desembarque do veículo.

Sem trazer muitos detalhes, 
a proposta de Peixão determina 
que o próprio Poder Executivo 
ficará responsável por regula-
mentar a lei no que for cabível. 
As despesas também ocorrerão 
por dotações orçamentárias do 
governo municipal.

Vetos derrubados
Na mesma sessão os ve-

readores rejeitaram dois vetos 
do Poder Executivo aplicados a 
projetos de lei aprovados an-
teriormente. O primeiro de au-
toria de Bruno Moura (PSDB), 
que dispõe sobre a contratação 
de seguro anticorrupção nos 
processos de licitação do muni-
cípio. O segundo do presidente 
da Câmara Pedro Roberto Go-
mes (Patriota), que flexibiliza 

o Programa de Habitação de 
Interesse Social, para, entre 
outros, ampliar a área máxima 
dos imóveis beneficiados.

Projetos aprovados
O Legislativo acabou apro-

vando pela manhã três proje-
tos de lei. Do vereador Paulo 
Pauléra (Progressistas), para 
autorizar ônibus do transpor-
te coletivo urbano a realizar 
paradas fora dos pontos em 
caso de loteamentos de chá-
caras; de Rossini Diniz (PL), 
que declarada de utilidade 
pública a Associação Rio-pre-
tense de Futebol e de Pedro 
Roberto, que regulamenta no 
âmbito municipal a aplicação 
da Agenda 2030 para o De-
senvolvimento Sustentável 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Herison ALASTICO Herison ALASTICO
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A DIG (Delegacia de Investi-
gações Gerais) e policiais 1º DP 
de Barretos prenderam, no final 
da tarde desta segunda-feira, 
31, um idoso de 70 anos, sus-
peito de ter envenenado três 
homens no bairro Nogueira, no 
final de semana.

As vítimas vieram a óbito no 
domingo, 30, logo depois de 
ingerirem “corotes” de pinga 
possivelmente envenenados.

Imagens de câmeras de 
segurança mostraram o investi-
gado deixando os “corotes” em 
frente ao imóvel onde as vítimas 
se reuniam para ingerirem bebi-
das alcoólicas.

Por meio de diligências de 

Idoso é acusado de matar moradores 
de rua com pinga envenenada

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Traficante de bicicleta é 
preso pela PM com 
drogas e munições

Dona de casa é enganada por golpista e perde R$ 1,5 mil

Jovem de 22 anos leva 
quatro facadas 

Ex não aceita fim do 
namoro e põe fogo em 

objetos da vítima

DEIC prende mãe e filho 
durante entrega de 

drogas na avenida Andaló

Policiais militares prende-
ram em flagrante, nesta se-
gunda-feira, por tráfico de 
entorpecentes, um ciclista, de 
31 anos. A guarnição fazia pa-
trulhamento de rotina, na Vila 
Toninho, quando surpreendeu 
o suspeito andando em uma 
bicicleta. Ele demonstrou ner-
vosismo ao ver a viatura e foi 
abordado.

Em revista pessoal foram 
apreendidos um pedaço de 
crack e R$ 50. Questionado, 
o acusado confessou que iria 
vender a droga por R$ 100 e 
que comprou a bicicleta por R$ 
600, o que levantou suspeita 
dos pms de origem ilícita por 
causa da marca do veículo.

O indiciado revelou que tinha 

mais entorpecentes em sua 
casa. Na residência, foram en-
contradas em cima da mesa da 
cozinha várias porções de crack 
e uma porção de maconha 
pronta para ser comercializada.

Em cima da geladeira foram 
confiscadas quatro munições 
de revólver calibre 38 e no 
forro do imóvel havia mais sete 
pedaços maiores de crack e R$ 
1.270,00.

Segundo o autuado, ele 
traficava no bairro há cerca 
de três meses. No Plantão, a 
prisão foi confirmada e o trafi-
cante transferido à carceragem 
local. O caso será investigado 
pelo 7º DP.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

Policiais militares foram acio-
nados, na noite desta segun-
da-feira, 31, para atender uma 
tentativa de homicídio, no Jardim 
Santo Antônio, na Região Norte 
de Rio Preto.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, quando a guarnição 
chegou o Resgate do Corpo de 
Bombeiros estava prestando 
socorro a um jovem, de 22 
anos, que apresentava quatro  
perfurações de faca, sendo duas 

nas costas, uma no peito e uma 
próximo ao cotovelo.

A vítima contou à PM que 
estava andando em uma rua, 
quando um veículo prata se apro-
ximou, parou e o agressor desceu 
armado com uma faca, desferindo 
os golpes e fugindo em seguida.

O jovem foi levado para o 
Hospital de Base. O crime será 
investigado pelo 4º DP.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

Um homem que não se 
conformou com o fim do re-
lacionamento foi preso em 
flagrante pela PM de Rio Preto, 
na noite desta segunda-feira, 
após atear fogo em objetos da 
ex-namorada no meio da rua.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, quando o acusado 
viu a viatura fugiu em uma moto, 
no sentido do Solo Sagrado.

Na avenida Rio Preto, o 
agressor perdeu o controle da 
motocicleta e foi detido pelos 
pms. Para a guarnição, ele 
alegou que tinha brigado com 
a vítima e que estava indignado 

com o fim do namoro.
O suspeito confessou que 

colocou fogo nos pertences 
da mulher por “raiva dela” e 
ainda ameaçou-a dizendo que 
a mataria queimada em sua 
residência.

Na delegacia de Plantão, 
o indiciado teve a prisão por 
violência doméstica confirmada 
e foi levado à carceragem local, 
onde permaneceu à disposição 
da Justiça. A Delegacia de Defe-
sa da Mulher (DDM) rio-preten-
se segue investigando o caso.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

Os policiais civis do Grupo de 
Operações Especiais (GOE) da 
DEIC de Rio Preto, após investi-
gações, prenderam em flagrante 
mãe e filho por tráfico de drogas 
e associação para o tráfico.

De acordo com a delegacia 
especializada, os dois utilizavam 
o veículo da mulher para entregar 
os entorpecentes que vendiam.

Na noite desta segunda-feira, 
31, quando a dupla parou o veí-
culo no estacionamento de uma 
lanchonete, na avenida Alberto 
Andaló, foi surpreendida pelos 
investigadores.

O filho tentou fugir, mas foi 
detido pelos policiais. No mo-
mento da abordagem a mãe 
tentou jogar fora uma porção da 
droga, mas foi localizada.

Em revista na residência da 
investigada, no bairro Fraterni-
dade, foram apreendidas uma 
balança e uma porção de entor-
pecente .

Na casa do filho, foram rece-
bidos por duas crianças, uma de-
las disse que quando viu a viatura 
parada na casa da avó, que fica 
cerca de 80 metros dali, pegou 
o entorpecente e o escondeu.

A criança, em seguida, entre-
gou aos policiais 20 porções de 
cocaína prontas para a venda, 
uma porção grande a granel e 
diversas embalagens cortadas e 
prontas para comercialização. No 
imóvel ainda foram confiscadas 
uma balança menor e faca.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

ESTELIONATO

INVESTIGAÇÃOINTOLERÂNCIA

VILA TONINHO

BARRETOS

campo e pesquisas em sistemas 
policiais, foi possível identificar 
um morador das imediações 
com características semelhan-
tes ao do acusado.

Investigadores da DIG, acom-
panhados do delegado Rafael 
Faria Domingos, e com apoio 
dos policiais do 1º DP chefiados 
pelo delegado Fernando César 
Galletti, se dirigiram ao imóvel do 
investigado, onde foi permitida a 
entrada e o aposentado confes-
sou o triplo homicídio.

Segundo o idoso, um dos 
moradores do imóvel tinha dani-
ficado o portão da sua casa, em 
razão de um desentendimento 
anterior.

O indiciado comprou os 
“corotes” e colocou, dentro 

Uma rio-pretense, de 47 
anos, foi até a Central de 
Flagrantes, na manhã desta 
segunda-feira, 31, para re-
gistrar queixa de estelionato. 
Ela contou à polícia que teve 
prejuízo de R$ 1.530,36 ao 
tentar comprar sapatos pela 
internet.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima fez 
o pagamento e os produtos 
encomendados não chegaram.

Segundo a dona de casa, 
a suposta vendedora não 
responde mais suas mensa-
gens. O caso será investigado 
pelo 6º DP de Rio Preto.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)

das garrafas, líquido de arre-
fecimento do motor de seu 
veículo, deixando as garrafas 
diante da casa onde as vítimas 
se encontravam.

Preso em flagrante e autu-
ado pela prática de homicídio 

qualificado pelo emprego de 
veneno, o idoso foi encaminha-
do à Cadeia Pública de Colina, 
onde permanecerá à disposição 
da justiça.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

Jose Antonio Paschoal, natural de 
José Bonifácio-SP faleceu aos 59 anos 
de idade. Era casado com Sra. Maria 
Lucia dos Santos e deixa seus fi lhos Alex, 
Alexandre e Alexandra. Foi sepultado no 
dia 29/01/2022, saindo seu féretro do 
velório José Bonifácio SP para o Cemitério 
Municipal de José Bonifácio.

Antonio Luiz Ferreira, natural de São 
José de Iracema-SP faleceu aos 61 anos 
de idade. Era casado com Sra. Paulina 
Divina Ferreira e deixa seus fi lhos Ana 
Lucia, Antonio Luiz Ferreira Junior e Luiz 
Artur. Foi sepultado no dia 29/01/2022 às 
13h30min, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o Cemitério São João 
Batista.

Josefa Lopes Camargo, natural de 
Auriflama-SP faleceu aos 47 anos de 
idade. Era casada com Sr. Joel Teodoro 
Camargo, não deixa fi lhos. Foi sepultada no 
dia 31/01/2022 às 12h00min, saindo seu 
féretro do velório Municipal de Ipiguá para 
o Cemitério Municipal de Ipiguá.

Arthur Barcelos Pazianotto, natural de 
São José do Rio Preto-SP faleceu aos 9 
anos de idade. Era solteiro. Foi sepultado 
no dia 31/01/2022 às 10h00min, saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz.

Maria Felicia da Conceição Silva, natu-
ral de São José do Rio Preto-SP faleceu aos 
70 anos de idade. Era solteira e deixa seus 
fi lhos Elis Maria e Daniel. Foi sepultada no 

  FALECIMENTOS
dia 31/01/2022 às 14h00min, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista.

Davi Henrique Lourenço Barbosa, 
natural de Ibirá-SP faleceu aos 5 anos de 
idade. Era solteiro. Foi sepultado no dia 
31/01/2022 às 15h00min, saindo seu 
féretro do Velório Ibirá-SP para o Cemitério 
Municipal de Ibirá.

João Wanderley Carvalho, natural 
de Mirassol-SP faleceu aos 76 anos de 
idade. Era casado com Sra. Eva Gasques 
Carvalho e deixa seus fi lhos Wanderley 
Alexandre, André Luis, João Carlos e Giselli 
Cristina. Foi sepultado no dia 31/01/2022 
às 16h00min, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Cemitério 
São João Batista.

Dyrse de Alcantara Aquino, natural 
de Guanambi-BA faleceu aos 91 anos de 
idade. Era viúva de Sr. Jeronymo Aquino 
e deixa seus filhos Eduardo e Claudio 
Cesar. Foi Sepultada no dia 31/01/2022 
às 13h00min, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Cemitério 
da Ressurreição.

Severino Izidio da Silva, natural de 
Limoeiro-PE faleceu aos 87 anos de idade. 
Era casado com Sra. Palmira Ferreira da 
Silva e deixa seus fi lhos Rubens Severino 
e Sandra Regina. Foi sepultado no dia 
1/02/2022 às 15h00min, saindo seu fére-
tro do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério São João Batista.
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Por que o equilíbrio é um bem tão precioso? Na teoria, mais especi-
ficamente na física, aprendemos que o equilíbrio pode ser algo estático, 
quando várias forças se anulam sobre um mesmo objeto em repouso, 
como também o equilíbrio pode ser dinâmico, quando estas forças 
também se anulam ainda que este objeto esteja se movimentando. 

Interessante perceber que o conceito é extremamente simples, 
mas a execução do mesmo pode se tornar um grande desafio.

Quando estamos dentro de um avião e o mesmo começa a balan-
çar, a famosa e temida turbulência, estamos na verdade vivenciando 
a iminência de um desequilíbrio de forças. Nosso corpo funciona 
adequadamente mediante um equilíbrio entre os diferentes órgãos: o 
coração precisa bombear o sangue, o rim precisa filtrar este sangue, 
o fígado precisa processar toxinas presentes neste sangue, o pâncre-
as precisa metabolizar o açúcar presente neste sangue por meio da 
insulina e assim por diante. 

Podemos até afirmar que morremos simplesmente quando ocorre 
um intenso desequilíbrio em nossas funções orgânicas.

E o equilíbrio mental? Teria menos importância? Jamais! O equi-
líbrio mental é algo tão complexo, tão difícil de mensurar que muitas 
vezes temos de tomar decisões drásticas para conseguir anular as 
forças que estão excessivamente se sobressaindo e causando o 
desequilíbrio. 

Vamos continuar analisando sob o ponto de vista da física - forças 
excessivas podem desequilibrar, podem romper uma estrutura.

Do ponto de vista da nossa mente, vocês conseguem imaginar a 
quantidade de forças presentes? Para ilustrar este cenário, vamos ana-
lisar o caso do surfista Gabriel Medina. Recentemente ele expressou 
as seguintes ideias: “Somado ao corpo vem a mente, que também 
não está na melhor fase. Venho de meses desgastantes. E eu preciso 
olhar para mim neste momento e me cuidar. Para quem não está bem, 
tomar uma decisão como essa não é fácil”. 

Sucesso, prosperidade e plenitude, tanto na vida pessoal como 
na vida profissional, dependem basicamente do equilíbrio de forças. 
Destrinchando as colocações feitas por Medina, encontramos a reali-
dade que todos nós, sem exceção, já vivenciamos em algum momento 
de nossas vidas.

As ideias que ele lançou nos permitem inclusive elaborar questões 
a serem  feitas para nossos familiares, amigos e principalmente para 
nós mesmos. Mas sabem qual o detalhe principal? Não sei se tere-
mos respostas para estas questões e esta dificuldade de responder 
pode acusar um permanente desequilíbrio, que passa desapercebido 
ao longo de nossas vidas. Vejam o quanto isto pode ser confuso, 
complexo e relativo: 

Questão 1 - Você está na sua melhor fase?
Algumas pessoas podem dizer que estão plenamente realizadas 

dentro de seu núcleo familiar, com um relacionamento sadio dentro de 
casa, mas que ainda não se “encontraram” no âmbito profissional. A 
fase sentimental pode estar bem bacana, mas os projetos financeiros 
ainda muito distantes de uma concretização. 

Funciona como uma gangorra, na qual um setor da vida está 
otimizado e consolidado, ao passo que outro setor ainda oscila e 
causa apreensão. Muitos de nós não estamos assim? Gabriel Medina 
expressou uma realidade presente na vida de inúmeras pessoas, que 
lutam para se equilibrar nesta gangorra que não para de oscilar.

Questão 2 - O que é estar desgastado(a)? 
Quando fazemos muito esforço físico, nós ficamos cansados ou 

desgastados. Pode parecer a mesma coisa, sendo que, fisiologicamen-
te, podemos entender como cansaço uma reação normal e compatível 
com determinado nível de esforço.

No entanto, quando assumimos que existe desgaste, a conotação 
é bem diferente, visto que aponta para o desequilíbrio. Desgaste físico 
e desgaste mental, segundo enfatizado por Medina, são condições que 
favorecem ou que eventualmente exigem algum tipo de ruptura. No 
caso dele, terminar um relacionamento conjugal e “dar um tempo” na 
carreira profissional. Muitos devem estar pensando: “ele errou e tomou 
decisões de forma precipitada”; outros devem estar concordando com 
ele e pensando: “eu faria até coisas mais drásticas”. Vejam que até 
no julgamento do mérito das atitudes de Medina, pode prevalecer um 
profundo desequilíbrio.

Questão 3 - O que te faz olhar para você? 
Medina chamou atenção para a importância de olhar mais para si 

mesmo, cuidar mais de si mesmo. Poderíamos interpretar esta situação 
como uma necessidade premente de resgatar a autoestima? Quem 
nunca vociferou pelos cantos dizendo: “eu faço tudo pelos outros e 
esqueço de mim” ou então “eu vivi minha vida pelos outros e, quando 
me atentei, meu tempo havia passado”.

Nestes pensamentos reside uma importantíssima lição acerca do 
equilíbrio. Os seres humanos necessitam de uma vida socializada, 
desde que os benefícios de um relacionamento ou de uma convivência 
sejam motivadores para os dois lados do processo. 

Considerando que alguns sentimentos agem como forças sobre 
um ser humano, especialmente sobre a mente desta pessoa, pode-
mos concluir que quando o egoísmo, narcisismo, soberba e ciúme 
excessivo predominam, surge de imediato o desequilíbrio e uma nítida 
iminência de ruptura.

Questão 4 - Por que tomar decisões não é fácil? 
Vejam que confuso e ao mesmo tempo interessante: Medina 

enfatizou que “para quem não está bem, tomar uma decisão como 
essa não é fácil”.

Criando um contraponto para fins ilustrativos, imaginem que vo-
cês trabalharam numa empresa durante muitos anos, conquistaram 
estabilidade financeira e renome profissional e, num certo momento, 
tomaram a decisão de encerrar o ciclo e mudar de ares. Vocês esta-
vam bem, estáveis e, mesmo assim, tomaram uma decisão que não 
é fácil, correto? 

Então por que seria difícil tomar uma decisão de ruptura quando 
verdadeiramente tudo indica que as coisas não estão indo bem? 
Seria por medo, insegurança, indecisão? Seja o que for que estiver 
prevalecendo neste cenário, percebemos que a questão crucial não é a 
tomada de decisões em si, mas a não abordagem da raiz do problema, 
a verdadeira “nascente” do problema - o desequilíbrio encravado na 
vida daquela pessoa.

O mesmo desequilíbrio que norteia a instabilidade mental presente 
em tantas etapas da vida. Muitos de nós buscamos constantemente 
a felicidade e a plenitude, mas insistimos em ficar sobre cordas que 
balançam sobre verdadeiros precipícios. 

Nós insistimos em negar a raiz do problema, ou seja, o desequilíbrio 
que já habita nossas vidas e que, por algum motivo, não percebemos 
ou eventualmente subestimamos. Um desequilíbrio que pode com-
prometer nossa saúde mental.

O caso de Gabriel Medina é determinante para mostrar nossa 
tendência humana: deixar a corda praticamente romper para aí então 
buscar uma solução. Quase afogar para então pedir socorro. 

Nossa saúde mental precisa do equilíbrio e este equilíbrio depende 
de anularmos todas as forças presentes na raiz do problema.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especia-
lização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia e 
Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da Unilago 
- www.coracaomoderno.com.br
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Caso Gabriel Medina: a 

constante busca pelo equilíbrio
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O mês de janeiro chegou 
ao fim com Rio Preto batendo 
o recorde de número de casos 
de Covid-19 desde o início da 
pandemia. Segundo os dados 
da Secretaria de Saúde foram 
20.037 casos ao longo do mês, 
uma média de cerca de 646 
casos por dia. Anteriormente, 
o mês de junho de 2021 é o 
que havia concentrado o maior 
índice, com 11.607 casos.

“Esse crescimento tem 
ocorrido no mundo todo, tendo 

Rio Preto bate em 
janeiro recorde de 

casos de toda pandemia

COVID-19

RIO PRETO

FRATERNIDADE

AMPLIAÇÃO

Veja os bairros mais atingidos 
pela dengue neste início de ano

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto divulgou nesta 
terça-feira (1) o boletim men-
sal de casos de dengue no 
município. Foram 126 casos 
confirmados no primeiro mês 
do ano dentro de 1.016 notifi-
cações contabilizadas. Outros 
742 casos suspeitos estão 
em investigação e podem ser 
confirmados e 148 já foram 
descartados.

Os bairros mais atingidos 
neste início de ano são: Estoril 
(14), São Deocleciano (13), 
Anchieta (10), Santo Antônio 
(10) e São Francisco (10). 
Já os bairros com menores 
incidências são: Talhado (0), 
Vila Elvira (1), Solo Sagrado 
(1), Rio Preto I (1), Renascer 
(1) e Cidadania (1).

No mesmo período do ano 
passado Rio Preto registrou 
966 casos de dengue. Ne-
nhum óbito pela doença foi 
confirmado. A última fatalida-
de registrada por dengue no 
município ocorreu no mês de 

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA

Saúde amplia vagas na UIB 

Santa Casa abre 12 
leitos de UTI para Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que ampliará 
os leitos da Unidade Básica de 
Internação (UIB) Fraternidade 
das atuais 10 para 20 unida-
des. A partir desta quarta-feira, 
2/2, a UIB passa a contar com 
dez novos leitos de enfermaria 
para tratamento de síndromes 
respiratórias e Covid leves e 
moderadas. Para ampliar os 
atendimentos, a equipe passa 
de 30 para 45 profissionais da 
saúde.

O atendimento da UIB Fra-
ternidade é realizado por enca-
minhamento de outras unida-
des de saúde do município, não 
havendo tratamento por de-
manda espontânea. Munícipes 
que precisarem de atendimento 
para síndromes respiratórias 
leves podem procurar o Centro 
de Atendimento Respiratório 
(Swift) que funciona diariamen-
te das 7h à meia-noite; ou as 
UPAS, que funcionam 24h; a 

A Santa Casa de Rio Preto 
confirmou nesta terça-feira (1) 
uma ampliação de leitos de 
UTI destinados exclusivamente 
para pacientes com Covid-19. 
Segundo o hospital foram 

Da REDAÇÃO    

UBS ou o serviço de teleme-
dicina, pelos telefones 0800-
7722-123 e 0800-7705-870.

Além destes 20 leitos de 
enfermaria, o município tam-
bém abrirá nesta quarta-feira 

(2/2) outros 10 leitos covid 
de enfermaria e 12 de UTI na 
Santa Casa.

como principal fator a presença 
da variante Ômicron, muito 
mais transmissível. Apesar 
do número elevado de casos, 
estamos com a taxa de inter-
nações e mortalidade bem mais 
baixas do que o pico de outras 
ondas por conta da vacinação”, 
explicou a gerente da vigilância 
epidemiológica, Andreia Negri.

Em janeiro foram contabili-
zados 41 óbitos pela doença, o 
equivalente 0,2% dos casos. O 
mês com mais óbitos até então 
é março de 2021 com 366 

mortes. Quanto às internações, 
a região de Rio Preto chegou a 
76% de ocupação nos leitos de 
UTI nesta terça-feira (1).

“Muitos leitos foram fe-
chados e remanejados com a 
queda de casos de fim de ano, 
por isso a taxa de ocupação 
aparece mais alta. No entan-
to as internações tem sido 
mais baixas. Hoje 0,7% dos 
pacientes acaba precisando 
de internação, enquanto em 
outros picos esse número che-
gou a 15%. Vale ressaltar que 

a secretaria de saúde abriu 10 
leitos no Fraternidade e tem 
capacidade para abrir outros 
conforme a necessidade”, afir-
mou Andreia.

A gerente ainda falou sobre 
a tendência de casos para os 
próximos dias. “Estamos come-
çando a ver uma estabilização 
dos casos. Acredito que os 
casos leves vão diminuir, porém 
os casos graves, que foram 
confirmados há alguns dias 
atrás, devem aumentar neste 
início de fevereiro”, comentou.

maio do ano passado.
“Os primeiros cinco meses 

do ano são um período de 
alerta já que ocorrem chuvas 
com mais frequência. O prin-
cipal objetivo no momento é 
eliminar e evitar que criadou-
ros sejam formados. Por isso 

pedimos que a população 
fique atenta, principalmente 
com ralos, que costumam os 
principais criadouros dentro 
de residências”, afirmou a 
gerente da vigilância epide-
miológica, Andreia Negri.

A Saúde também con-

firmou mais 349 casos de 
dengue represados de 2021. 
Com isso o total de casos do 
ano passado passa a ser de 
21.152. Outros 171 casos 
de 2021 permanecem em 
investigação aguardando con-
firmação.

abertos 12 de leitos de UTI, 
aumentando a capacidade 
para 30 leitos.

Já o número de leitos de 
enfermaria não teve alteração 
e segue oito vagas disponí-
veis, mas a previsão é de que 

esses leitos também sejam 
ampliados.

Atualmente a Santa Casa 
está com 80% de ocupação 
nas UTIs e 100% de ocupação 
na enfermaria. Na região de 
Rio Preto a ocupação chegou 

a 73,4% na UTI e 64,1% na 
enfermaria.

As cirurgias eletivas con-
tinuam sendo realizadas nor-
malmente no hospital e não 
há previsão para suspendê-
-las.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, 
Prefeita Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas 
por lei, CONVOCA os seguintes candidatos aprovado no 
Processo Seletivo n° 01/2022, para preenchimento de vagas 
disponíveis de PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCACAO 
BÁSICA II, a comparecerem no Dep. Pessoal desta Prefei-
tura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, 
no prazo de 3(três) dias úteis a contar da data de publicação 
deste Edital, no horário das 12:00 às 18:00 horas.

Nº Insc: 6589 RAPHAELLA FREITAS PETKOVIC DE CARVA-
LHO PEREIRA Classificação: 01ª
Nº Insc: 5929 CLAUDETE RIBEIRO MACHADO 
Classificação: 02ª
Nº Insc: 5970 CAMILA FERNANDA CIACARELI 
Classificação: 03ª
Nº Insc: 6054 JANINA MONTTI ALVERNE DE ASSIS REPI-
ZO Classificação: 04ª
Nº Insc: 6461 EDNA CRISTINA GONÇALVES PRAXEDES 
Classificação: 05ª
Nº Insc: 5801 AUZENI MANDU DOS SANTOS
 Classificação: 06ª
Nº Insc: 5954 BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS BAVUTTI 
Classificação: 07ª
Nº Insc: 5912 BEATRIZ BARBOSA MARQUEZAN 
Classificação: 08ª
Nº Insc: 5789 CLAUDINEIA CRISTINA DE SOUZA 
Classificação: 09ª
Nº Insc: 6001 MICHELLE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA 
Classificação: 10ª
Nº Insc: 5803 FERNANDA CARVALHO CHIARELLI 
Classificação: 11ª
Nº Insc: 6690 BEATRIZ CRISTINA ALONSO GEREZ 
Classificação: 12
Nº Insc: 7086 REGINA MOREIRA DIAS DOS SANTOS
 Classificação: 13ª
Nº Insc: 6811 GRAZIELE CRISTINA CLINIO DA SILVA
 Classificação: 14ª
Nº Insc: 6466 ROSIMEIRE MATOS DE MEDEIROS 
Classificação: 15ª
Nº Insc: 5898 RENATA MARGARITA BELTRAN FELTER 
Classificação: 16ª
Nº Insc: 5869 LUCI MARIANA DA SILVA 
Classificação: 17ª
Nº Insc: 5811PALOMA SILVA SOUZA 
Classificação: 18ª

Mirassolândia, 01 de Fevereiro de 2.022
Prefeita Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, 
Prefeita Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas 
por lei, CONVOCA os seguintes candidatos aprovado no 
Processo Seletivo n°  01/2019, para preenchimento de vagas 
disponíveis de EDUCADOR INFANTIL, a comparecerem no 
Dep. Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Ro-
drigues, nº 364, Centro, no prazo de 3(três) dias úteis a contar 
da data de publicação deste Edital, no horário das 12:00 às 
18:00 horas.

Nº de Inscrição: 1385233 BEATRIZ CRISTINA ALONSO 
GEREZ Classificação: 38ª

Mirassolândia, 01 de Fevereiro de 2.022

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP
PREGÃO PRESENCIAL: 08/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de retifica completa no motor do cami-
nhão FORD/CARGO 712 2009/2009.
Data da realização da Sessão Pública: 21/02/2022
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, 1º de fevereiro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Oficiais do
Registro de Imóveis

A-7Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
14 de setembro de 2021

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº  1021567-93.2020.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª 
Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO DE MORAES SABBAG, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) LARISSA STEPHANIE RODRIGUES, Brasileira, Solteira, Empresária, RG 48.812.550, CPF 
424.956.668-41, que lhe foi proposta uma ação de Monitória -Processo nº: 1021567-93.2020.8.26.0576 - (2020/001035) por 
parte de Glaicymara Fernandes Variso, alegando em síntese: "A parte autora é credora da ré por meio de um cheque em anexo 
de número: KFK- 000014, emitido em 11/05/2018. O título em questão alcança o montante atualizado de R$ 6.459,57 (seis mil 
quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) para o mês de maio de 2020.Uma vez que passou os 6 (seis) 
meses previstos para que o cheque tenha eficácia de título executivo extrajudicial, não sobrou ao autor uma alternativa a não ser 
buscar o adimplemento de crédito através dessa ação monitória. Insta salientar que, o título em questão foi protestado, na data 
de 14 de novembro de 2018, perante o 1º (primeiro) Tabelião de Protestos de Letras e Títulos da Comarca de São José do Rio 
Preto. Da possibilidade de propor ação monitória para cobrança de cheques prescritos O cheque emitido pelo requerido já se 
encontra prescrito, por já ter transcorrido mais de 06 (seis) meses do prazo de apresentação do referido título extrajudicial ao 
banco sacado, não sendo possível, destarte, a sua cobrança via ação de execução de título extrajudicial. Pensando justamente 
nessas situações, o legislador criou a ação monitória, que é um meio pelo qual o credor poderá cobrar do devedor soma em 
dinheiro, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. DOS PEDIDOS requer a Parte Autora à Vossa Excelência 
que se digne em determinar: I – a citação do requerido, na forma do Art. 246, I, do CPC/2015, para querendo este efetue o 
pagamento ou ofereça embargos; II – a total procedência da presente ação, uma vez evidente o direito da parte autora, seja 
deferido mandado de pagamento no valor de R$ 6.459,57 (seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete 
centavos), conforme memória de cálculo, relativos ao montante em, no prazo de 15 dias, na forma do art. 701, caput, do 
CPC/2015; III- a constituição de pleno direito do título executivo judicial, caso não seja efetuado o pagamento ou oferecido os 
embargos previstos no Art. 702 do CPC/15, sendo observado o disposto no Título II do Livro I da Parte Especial do mesmo 
código. IV - Requer provar o alegado por todos os meios em direito admitidos. Dá-se à causa o valor de R$ 6.459,57 (seis mil 
quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)".. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para para, efetuar o pagamento do débito 
ou opor embargos monitórios, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio 
Preto, data da assinatura digital. K-01e02/02



A-7 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
02 de fevereiro de 2022

Editais de
PROCLAMAS

Editais de
CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.
Os associados mantenedores da Associação de Assistência 
à Criança “Irmã Estelita”, ficam convocados, de acordo com 
o disposto no artigo 21 do Estatuto, para comparecerem à 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 03 
de FEVEREIRO DE 2022(5ª feira), na sede da ASSOCIA-
ÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA IRMÃ ESTELITA, que 
fica na Rua Antônio de Godoy, 3637, Redentora, CEP 15015-
100, às 15:30 horas em primeira chamada e, às 16:00 horas 
em segunda chamada, para que se possa deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (1) – Prestação de Contas do ano 
2021; (2) – Eleição da Diretoria para o Biênio 2022/2024. Val-

deir Alves da Silva – Presidente.

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

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17) 3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil 
da Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exi-
gidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilita-
ção de casamento:

PEDRO VINICIUS LIMA DE OLIVEIRA e BEATRIZ DE AL-
MEIDA SANTANA. Ele, de nacionalidade brasileira, repo-
sitor, solteiro, nascido em Peruíbe, SP, no dia 31 de janeiro 
de 2001, filho de EDUARDO GASPAR DE OLIVEIRA e de 
NURIA DE LIMA. Ela, de nacionalidade brasileira, autôno-
ma, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 27 de março 
de 2000, filha de ADEGILDO DE OLIVEIRA SANTANA e de 
GISLEINE DE ALMEIDA SANTANA. 

HUGO MIGUEL PIRES CAMARGO e NAYARA COVOLO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nasci-
do em Araçatuba, SP, no dia 28 de março de 1985, filho de 
GILMAR PIRES CAMARGO e de GILDA MARIA DA SILVA 
CAMARGO. Ela, de nacionalidade brasileira, nutricionista, 
solteira, nascida em Guararapes, SP, no dia 20 de setem-
bro de 1989, filha de CARLOS AUGUSTO COVOLO e de 
ÉRICA CRISTINA FOLLA COVOLO. 

ANDRÉ DIEGUES BORQUEZAN e MARJORIÊ LETÍCIA 
CAMILLO. Ele, de nacionalidade brasileira, educador físico, 
solteiro, nascido em Porto Velho, RO, no dia 19 de junho 
de 1988, filho de FÁBIO BORQUEZAN e de TÂNIA MARIA 
ANDRÉ DIEGUES. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrativo, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 20 de agosto de 1991, filha de DEVAIR ANTO-
NIO CAMILLO e de SONIA MARISA DA SILVA CAMILLO. 

PAULO SÉRGIO DE SOUZA e CLAUDIA BARBOSA 
ANACLETO. Ele, de nacionalidade brasileira, administra-
dor, divorciado, nascido em Taquaritinga, SP, no dia 27 de 
outubro de 1968, filho de CEZARINO MARIANO DE SOUZA 
e de ESTER CANOSA DE SOUZA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, supervisora, divorciada, nascida em Jacareí, SP, 
no dia 08 de junho de 1987, filha de PAULO LOPES ANA-
CLETO e de IDALVA BARBOSA ANACLETO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afixado 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, 01 de fevereiro de 2022
David Yamaji Valença, Oficial.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

ROGER RUIZ JÚNIOR e MILENA ANDRADE DOS SANTOS. Ele, brasileiro, natural de São Paulo, 
Estado de São Paulo, nascido aos vinte e um (21) de abril de um mil novecentos e noventa e três (1993), com vinte  
e oito (28) anos de idade, garçon, solteiro, filho de ROGER RUIZ e de dona SILVIA ZAMARIOLA RUIZ. Ela, 
brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  dezesseis (16) de fevereiro de um mil 
novecentos e noventa e seis (1996), com vinte  e cinco (25) anos de idade, atendente, solteira, filha de FABIO 
VITOR DOS SANTOS e de dona ERIKA COELHO DE ANDRADE.

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

São José do Rio Preto - SP, primeiro (01) de fevereiro de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

 
 
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. 



SOCIAL Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira 
02 de fevereiro de 2022

      Inspira cuidados o estado 
de saúde de Silvia Munia, 
internada em São Paulo.Aliás, 
pouca gente ficou sabendo do 
falecimento de Wener Vietler, 
cunhado de Silvia e marido 
de Rosa Munia, no mês de 
novembro.     

     A Anatel acaba de aprovar 
a venda da telefonia móvel da 
Oi para o consórcio que reúne 
Claro, Vivo e TIM.

    As minhas condolências 
à família de Odair Ferrante, 
grande amigo, conselheiro 
do Clube Monte Líbano e do 
Palestra, que faleceu de Covid 
segunda-feira.

      Os integrantes do Grupo 
Koxixo aguardam ansiosos o 
retorno de Renato Arantes, 
que esteve internado em 
São Paulo para tratamento 
de saúde.Ele chega dia 11 
de fevereiro,sexta-feira da 
vindoura semana. 

      Os integrantes do Grupo 
Koxixo aguardam ansiosos o 
retorno de Renato Arantes, 
que esteve internado em 
São Paulo para tratamento 
de saúde.Ele chega dia 11 
de fevereiro,sexta-feira da 
vindoura semana.

      A proposta que regulariza 
jogos de azar, como jogo do 
bicho, cassinos e bingos no 
Brasil mobilizou deputados da 
Frente Parlamentar Evangélica 
na Câmara a ameaçar obstruir 
a sessão.

      Gilberto Kassab trabalha 
em silêncio para tirar Eduardo 
Leite do PSDB e aninhá-lo no 
PSD.

      Voltou a surgir uma 
articulação entre alguns blocos 
para que Eduardo Paes reveja 
a decisão do suspender o 
chamado carnaval de rua.

      Segundo esta ideia, a 
festa seria também realizada 
junto com os desfiles do Grupo 
Especial das escolas de samba 
na Sapucaí, que acontecerão 
nos dias 22 e 23 de abril.

É DOS NOSSOS III 
Tem muito padre e até prelados 
de altas insígnias que confunde 
o fazer social e estimula os fiéis a 
ajudar os mais necessitados,com 
socialismo, impondo como 
ex igênc ia,a igua ldade da 
distribuição de renda,imputando 
culpa nos que conseguem maior 
conforto financeiro graças ao 
seu trabalho.

CENTRO DE EVENTOS 
Já foi contingenciada a verba de 
R$ 19 milhões para transformar 
o Complexo da Swift num centro 
de eventos de primeiro mundo, 
capaz de acolher congressos e 
conclaves de grande porte, com 
toda a infraestrutura necessária. 
A verba é da pasta da Educação. 

NOITE EMPRESARIAL 
Porque o Congresso da Facesp 
será realizado em Rio Preto, 
no mês de agosto,não será 
surpresa se a Noite Empresarial   
da Acrp for transferida para 
a primeira semana do mês 
de outubro, no Vila Conte, 
coincidindo com o aniversário 
da entidade

CALOURO 
Luiz Eduardo, filho de Marco 
Tulio e Daniele Mussa Abudi 
foi aprovado nos vestibulares 
de medicina nas faculdades de 
Barretos e Catanduva. Optou 
pela segunda.Luiz Eduardo é 
neto do saudoso Jorge Abudi e 
de Heloisa Fácio Abudi .

CONGRESSO II  
O tradicional evento deixou 
de ser realizado em 2020 
e 2021, devido à pandemia 
da Covid-19.Atualmente, são 
420 Associações Comerciais 
que integram  Facesp e 
lutam, juntas, pela bandeira 
do  empreendedor i smo.A 
expectativa é receber, nos três 
dias de atividades, cerca de 
duas mil pessoas ligadas à rede 
associativista, principalmente 
do estado de São Paulo, mas, 
também, de todo o Brasil. 

É DOS NOSSOS IV 
Chegam a mergulhar de cabeça 
na política, usando o púlpito na 
hora da homilia,para manifestar 
suas tendências, como se o fiel 
que ali se encontra para assistir 
a um oficio religioso,fosse 
obrigado a aguentar esses tipos 
de interpretação e desvios na Lei 
de Deus.Parabéns Dom Antonio 
Emílio Vilar, sê bem-vindo à 
nossa comunidade católica. Rio 
Preto o recebe de braços abertos 
e deverá demonstrá-lo na missa 
solene de sua posse, dia 19 de 
março, na Catedral de São José.

CONGRESSO I  
Do alto de seus 58 anos de 
existência,a Federação das 
Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo,a Facesp, 
entidade de âmbito estadual 
cuja missão é integrar o 
empresariado paulista por meio 
das Associações Comerciais 
de cada município,realizará na 
segunda quinzena do mês de 
agosto, a 20ª. edição de seu 
congresso. A data deverá ser 
marcada entre 22 e 24.

COMÉDIA II   
Foi protagonizada por Ney 
Latorraca e Marco Nanini na 
primeira montagem brasileira, 
em 1986 sob a direção de Marilia 
Pêra e ficou 11 anos em cartaz 
o que lhe valeu uma entrada 
no Guiness Book of Records 
como o espetáculo teatral que 
se manteve mais tempo em 
cartaz.A nova montagem é 
dirigida por Jorge Farjalla e, quem 
sabe, poderá abrir o Festival 
Internacional de Teatro. Anotem.

BALLET   

O Automóvel Clube deverá voltar a 
ter uma escola de ballet.Não será 
surpresa se a Academia Rosana 
Costa,dirigida pela professora 
que lhe empresta o nome, com 
experiência de muitos anos- uma 
das profissionais mais respeitadas 
da cidade, diga-se-  aceitar o 
convite da Diretoria Jesus Martin 
Neto e transferir-se de armas 
e bagagens para lá.Ainda este 
mês deverá começar a receber 
inscrições para que as aulas 
sejam iniciadas em março. 

COMÉDIA I  
Estão sendo feitos contatos para 
trazer a Rio Preto a peça “O Mistério 
de Irma Vap”, uma nova montagem 
,agora com Mateus Solano e Luis 
Miranda,interpretando diferentes 
p e r s o n a g e n s . A  c o m é d i a , 
deliciosamente provocadora, 
fica em cartaz até 6 de março 
do Teatro Sérgio Cardoso, em 
Sampa e depois sai em turnê 
pelo Brasil.”Irma Vap” é um 
dos maiores sucessos do Teatro 
Brasileiro.

RENÚNCIA IMEDIATA  
Aliados de Rodrigo Garcia na sucessão do Palácio dos Bandeirantes 
começaram a defender que João Doria renuncie logo à cadeira de 
governador de São Paulo. O objetivo é empoderar seu atual vice.O 
grupo lembra que Márcio França só deslanchou nas pesquisas 
após Geraldo Alckmin renunciar ao posto para disputar as eleições 
presidenciais de 2018. Para esse grupo, quanto antes Garcia tiver 
o poder da caneta nas mãos, mais chance terá de se eleger ao 
governo de São Paulo.Doria pretende renunciar ao governo de São 
Paulo somente entre março e abril, quando se desincompatibilizará 
para concorrer ao Palácio do Planalto.

PREÇO 
Pedro de Godoy Bueno, CEO 
do grupo Dasa e o mais jovem 
bilionário do Brasil,acaba de 
comprar um terreno de 80 mil 
metros quadrados no recanto 
preferido dos endinheirados 
paulistas, a Fazenda Boa Vista.
Estima-se que tenha pago R$ 
200 milhões por esse pedaço 
de terra.

VIAGEM
Apesar da pressão do governo 
dos Estados Unidos, nada indica 
até agora que viagem de Jair 
Bolsonaro a Moscou, marcada 
para o dia 14, pode vir a 
ser cancelada.Não só está 
mantida, como os preparativos 
logísticos estão sendo tocados 
normalmente.

BILHETERIA 
“Homem-Aranha: Sem volta 
para casa” é o segundo filme 
a ultrapassar a marca de R$ 
300 milhões arrecadados em 
bilheteria no mercado brasileiro 
em toda a história.Desde a 
estreia, em 16 de dezembro, o 
longa acumula R$ 301,8 milhões 
em ingressos vendidos e público 
de 16,4 milhões de espectadores, 
segundo dados inéditos da 
Comscore.Em bilheteria, o filme 
fica atrás apenas de “Vingadores: 
Ultimato”, que em 40 semanas 
no circuito arrecadou R$ 388,8 
milhões e levou 19,6 milhões de 
pessoas aos cinemas.

CONGRESSO III  
Além das palestras com grandes 
nomes do cenário nacional, das 
mais diversas áreas de atuação, 
o Congresso contará com um 
espaço exclusivo e com uma 
série de atrações dedicadas 
ao  Conse lho  da  Mu lhe r 
Empreendedora e da Cultura 
(CMEC). À coté, o empresário 
Paulo Sader, ex-presidente 
da Acirp e atual presidente 
do Conselho Consultivo da 
entidade e vice-presidente da 
Regional 14, de Rio Preto,da 
Facesp  a quem foi confiada 
a organização do evento, que 
ainda não tem local escolhido 
mas recai sempre em lugares 
que têm grandes centros de 
eventos, capazes de acolher 
com conforto de 1 mil a 2 mil 
participantes. 

CARGOS 
Tem mui ta  gente  de R io 
P re to ,ass im ,ó  de  medo .
Será analisada hoje por 25 
desembargadores do Órgão 
especial do Tribunal de Justiça,as 
leis que criaram ao menos 160 
cargos comissionados e 195 
funções gratificadas na Prefeitura 
de Rio Preto,cargos esses que 
não exigiram concurso público.A 
ação já contou com voto favorável 
da desembargadora Luciana 
Bresciani,para a Adin- Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
apresentada pelo Psol contra. 
Em setembro do ano passado, 
parecer do Ministério Público  
recomendava a extinção desses 
cargos

É DOS NOSSOS II
Na primeira reunião com 80 
integrantes da Diocese,realizada 
qu i n t a - f e i r a  da  s emana 
passada,Dom Antônio fo i 
logo dispensando o beija-
mão e fazendo selfies com os 
padres,sem exigir protocolos, 
demonstrando serem todos 
pares, mergulhados no mesmo 
mister de servir a Cristo.Mas o 
mais importante,foi a declaração 
na entrevista ao Diário da Região, 
que  foi usada por aquele jornal 
como manchete:(abre aspas) 
Missa não é lugar de fazer 
campanha política (fecha aspas). 

É DOS NOSSOS I
Já de cara adorei o nosso 
novo bispo Diocesano de Rio 
Preto,Dom Antonio Emídio 
Vilar,que chegou chegando 
e escancarando a porta de 
en t rada ,sem pompa,nem 
circunstância.Com humildade 
e extrema simpatia,foi deixando 
de lado os preceitos do cargo e 
se mostrando um ser humano 
igual aos demais,sem apoteoses 
que, infelizmente,fazem alguns 
prelados subirem no salto 
quando recebem a mitra- aquela 
cobertura prelatícia,insígnia 
pontificial usada pela Igreja 
Católica.

JUBILEU DE OURO 
O  m é d i c o  J o s é  L u i s 
Crivelin,presidente do Conselho 
de Administração da Unimed 
já está azeitando as turbinas, 
preparando uma grande festa 
para o dia 14 de outubro, em 
comemoração ao seu Jubileu 
de Ouro daquele plano de 
saúde, que transcorreu no ano 
passado, mas foi cancelada por 
causa da pandemia.Se tudo 
correr bem e os protocolos 
sanitários permitirem o respiro 
essencial,será para 1 mil 
cooperados convidados e 
aterrissará no Villa Conte.  

NOIVADO 
Neto dos saudosos Walter Dias 
e Helio Falavina, o empresário 
Gabriel Falavina Dias,filho de 
Waltinho e Gisele Falavina Dias, 
dono de uma incorporadora 
em Curitiba, ficou noivo dia 
27 de janeiro, de Amanda 
Paula Perfeito filha de Paulo e 
Rosângela Perfeito, da sociedade 
de Cascavel.O noivado foi de 
surpresa, quando passeavam 
de balão em Campo Largo, no 
entorno da capital paranaense.
As avós corujas, Nadalete Amorim 
Dias e Dinorath Ribeiro Falavina 
espocaram o champã por aqui. 

REINAUGURAÇÃO 
P e l o  a n d a r  d a 
c a r r u a gem , se gundo  me 
informou o presidente Jesus 
Martin Neto, do Automóvel 
Clube,o Panorâmico, só será 
reaberto no final de fevereiro.O 
AVC sofrido pela chef Mari 
Angeles Peres,quatro dias após 
o réveillon,embora esteja ela 
em franca recuperação,sem 
s e q u e l a s , e s t á  e x i g i n d o 
cuidados de fisioterapeutas, 
o que atrapalharia o bom 
funcionamento, porque ela 
já rege também,a batuta 
da cozinha do Don León,na 
Redentora.Jesus acredita 
que  até lá,Mari esteja em 
plenas condições de assumir o 
comando do forno e fogão do 
histórico restaurante.

FÉRIAS  
Toco e Cristina Lemos Prado 
de Carvalho,viajam no próximo 
sábado,dia 5, para a praia 
cearense de Jericoacoara,a 
quase 300 km de Fortaleza, um 
dos poucos lugares no Brasil 
onde é possível assistir ao sol 
nascer e se pôr no oceano,devido 
à sua localização. Jericoacoara é 
considerada hoje,o Balneário de 
Búzios nos Anos 60. Retornam 
dia 12, depois de comemorarem 
passeando de jangada,no dia 8, 
terça-feira, o aniversário dela. 
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Anita Zancaner em tempora-
da londrina,onde foi passar 
as festas de fim de ano com 
os filhos, netos, genro e 
nora, encontrou-se com Ma-
ria Ondina Fonseca, na capi-
tal inglesa, que também cir-
culava no velho continente, 
visitando sua filha.Ela chegou 
ontem de volta ao Brasil. 

O presidenciável Sérgio Moro e este colunista, ontem no 
encontro da Lide.

A arquiteta e artista plástica Maria Fernanda Ferreira, filha 
do brooker Hamilton Ferreira, dono de uma das mais anti-
gas e importantes imobiliárias de Rio Preto, a Condominium 
e de Maria Helena Ferreira, ganha idade nova hoje. E seu 
pai, é aniversariante de sábado, dia 5. A foto, foi feita nos 
salões do Copacabana Palace, durante um casamento em 
que Maria Fernanda foi madrinha. Com ela, seus pais e seu 
irmão, João Pedro. 

* 


