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FATAL O condutor, de 30 anos, de um Ford Maverick, morreu na tarde de sábado, 5, na BR-153, 
após tentar uma ultrapassagem e bater de frente com uma carreta no acostamento.       Pág.A4
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Palmeiras 
começa hoje 
disputa pelo 
Mundial de 

Clubes
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Justiça absolve ex-chefe da Área Azul 
demitido por improbidade administrativa

PREFEITURA DE RIO PRETO
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Bombeiro é 
agredido por 

cliente de bar ao 
socorrer mulher

Um bombeiro, de 44 anos, 
foi agredido na manhã deste 
domingo, 6, enquanto socorria 
uma mulher em um bar na 
Avenida Lino José de Seixas, 
no Jardim dos Seixas, em Rio 
Preto.De acordo com o bole-
tim de ocorrência, ao chega-
rem no local, os bombeiros 
encontraram a vítima deitada 
sobre um banco no estabele-
cimento, sob efeito de bebida 
alcoólica.   Pág.A4

Incêndio em 
condomínio de 

luxo termina com 
arma apreendida

Ao serem acionados para um 
chamado de incêndio, policiais 
militares acabaram apreen-
dendo um revólver calibre 38, 
da marca Taurus, carregado 
com cinco munições, em um 
criado-mudo do quarto de um 
agropecuarista, de 52 anos, 
morador do Damha 5, em Rio 
Preto. Segundo o boletim de 
ocorrência, quando a guarnição 
chegou, as chamas já tinham 
sido controladas.        Pág.A4 

CPI aciona 
TJ para ouvir 
secretário de 

Serviços Gerais

Mesa diretora 
também quer 

11% de reajuste 
para vereadores
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Hemocentro perde 40% dos 
doadores e tem estoque baixo
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Senac de Rio Preto 
terá série de cursos de 
capacitação gratuitos 

Pág. A7

Obras e cenários 
inspirados em 
Van Gogh são 
expostos em 

shopping
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LUTO
O ex-zagueiro 

Fábio Zambia-
si, do Amé-
rica, morreu 
aos 55 anos 

após sofrer 
um acidente 
de trabalho 

no Rio Grande 
do Siul. 
Pág.A6

BRAÇO
Praticantes da 
luta de braço, 
como o atle-
ta Matheus 
Strengari, 
de 39 anos, 
apostam na 
popularização 
do esporte na 
região.       
Pág.A6

RODEIO
Organização do 
Rio Preto Country 
Bulls confirmou 
mais atrações, 
entre elas Zé 
Neto e Cristiano 
e a dupla Jorge e 
Matheus.
Pág.A7

PARTEC
O Conselho Ges-

tor do Parque 
Tecnológico de 
Rio Preto abre 

nesta terça-fei-
ra, dia 8, novo 

ciclo do Edital de 
Fluxo Contínuo, 
processo públi-
co de seleção 

de empresas de 
base tecnológica 
e tradicional. É o 
primeiro ciclo de 

2022..    
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A maior das reformas: 
a do ser humano

A Terra é belíssima! Convida 
ao sucesso. Mas o ser humano 
nem sempre tem sabido res-
peitá-la. Por isso, a reforma 
precípua é a dele próprio. Urge, 
neste término de século e de 
milênio, que esta preceda as 
demais. Daí a importância da 
Educação com Espiritualidade 
Ecumênica, o mais seguro pas-
so que uma nação pode dar em 
favor da liberdade de seu povo, 
pois, quanto mais ignorante for, 
mais escravo será.

A Vida é uma conquista 
diária. Lição de Fé Realizante a 
todo momento solicitada, para 
que não venhamos a cair na 
ociosidade, mãe e pai dos piores 
males que assolam o Espírito e 
enfermam consequentemente o 
corpo físico e o social.

Na verdade, não basta ter 
agido bem ontem. Necessário se 
faz melhor caminhar hoje e ain-
da mais gloriosamente amanhã.

Água parada: lodo. Vida 
ociosa: inferno

Bem a propósito estas pa-
lavras do filósofo alemão Ar-
thur Schopenhauer (1788-
1860): “Aristóteles dizia com 
acerto: ‘A vida consiste em 
movimento e nele tem sua 
essência’ (De Anima, I, 2). Em 
todo o interior do organismo, 
impera um movimento inces-
sante e rápido. (...) Se houver 
uma ausência quase completa 
de movimento externo, como 
ocorre na maneira de vida se-
dentária de inúmeras pessoas, 
então nascerá uma despropor-
ção gritante e perniciosa entre 
a calma exterior e o tumulto 
interior, pois até o constante 
movimento interior quer ser 
apoiado pelo exterior”.

Observou Goethe (1749-
1832) que “Uma vida ociosa é 
uma morte antecipada”.

E o escritor irlandês Oliver 
Goldsmith (1728-1774) suge-
re: “Tal como a abelha, faça-
mos do nosso ofício a nossa 
satisfação”.

Parque Tecnológico 
abre novo ciclo de 

seleção de empresas

O Conselho Gestor do Par-
que Tecnológico de Rio Preto 
abre nesta terça-feira, dia 8, 
novo ciclo do Edital de Fluxo 
Contínuo, processo público de 
seleção de empresas de base 
tecnológica e tradicional. É o 
primeiro ciclo de 2022.

No ano passado, foram 
abertos dois processos seleti-
vos, que resultaram na escolha 
de 23 empresas nos ambientes 
de inovação do Parque (duas 
incubadoras e um Centro Em-
presarial, além do Distrito Tec-
nológico).

Atualmente, o Parque Tec-
nológico de Rio Preto tem 
44 empresas, sendo 34 nas 
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FATECS
Semestre letivo 

começa nesta semana SERVIÇO

A PARTIR DE HOJE

A partir desta segunda-
-feira, 7, as Faculdades de 
Tecnologia do Estado (Fatecs) 
do Centro Paula Souza (CPS) 
iniciam o primeiro semestre 
letivo de 2022. A exemplo das 
Escolas Técnicas Estaduais 
(Etecs), que voltaram às aulas 
na última quinta-feira (3), as 
Fatecs prepararam programa-
ção presencial e online para 
receber os alunos.

“É um momento muito es-
pecial, em que os estudantes 
estão voltando em sua totali-
dade à sala de aula, após dois 
anos de pandemia. Por isso, 
haverá uma atenção voltada ao 
acolhimento, incluindo ativida-
des de nivelamento e reforço 
de aprendizagem”, explica o 
coordenador da Unidade do 
Ensino Superior de Graduação 

Evento regional do Sebrae recebe 
visita de Edinho e Bolçone

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e o vice Orlando Bolço-
ne (DEM) participaram nesta 
segunda-feira, 7, de evento na 
sede local do Sebrae-SP, com 
representantes de 19 municí-
pios da região. Organizado pela 
instituição de apoio ao empre-
endedorismo, o encontro tem o 
objetivo de ampliar as unidades 
do Sebrae Aqui.

“O Sebrae está presente em 
todo o Estado e busca parceria 
com os municípios, associações 
comerciais e sindicatos rurais 
para complementar as ações 
dos escritórios regionais. Por 
meio de uma unidade local 
do Sebrae Aqui, os empreen-
dedores têm acesso diário a 
atendimento, informação e 
experiência”, afirma o diretor 
de administração e finanças do 
Sebrae-SP Guilherme Campos, 
presente no evento.

O prefeito Edinho participou 
da abertura antes de viajar para 
a capital paulista, e colocou 
estruturas de Rio Preto à dis-
posição de empreendedores de 
outros municípios: “Queremos 
que toda a região estimule as 
startups, aqueles que querem 

Da Redação

*José de Paiva Netto Jor-
nalista, radialista e escritor.

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

(Cesu), Rafael Ferreira Alves.
Com o aumento dos índices 

de transmissão da Covid-19 
nas últimas semanas, as Fatecs 
puderam optar pela presen-
cialidade parcial das turmas 
até o próximo sábado (12), de 
acordo com planejamento da 
instituição. O retorno 100% 
presencial está previsto para 
ocorrer a partir do dia 14.

Todas as unidades devem 
seguir as orientações do Pro-
tocolo Sanitário Institucional do 
CPS, que prevê medidas como 
uso obrigatório de máscara e 
álcool em gel, bem como a 
apresentação do comprovante 
de vacinação dos estudantes, 
professores e servidores admi-
nistrativos, conforme orienta-
ção das autoridades sanitárias. 
A versão atualizada da publica-
ção está disponível na internet.

ARTIGO 
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Deus é o Criador do Universo, 
Magna Vida, na qual sobrevivem 
todas as Suas criaturas. O Cos-
mos é, pois, dinâmica. Jesus, o 
maior dos pensadores, sintetiza 
tudo: “Meu Pai não cessa de 
trabalhar” (Evangelho, segun-
do João, 5:17).

É, portanto, obtusa a ideia 
de um paraíso de desfrutáveis 
tocadores de harpa, ditos salvos, 
mas, na verdade, pelo que pare-
ce, totalmente despreocupados 
com o sofrimento dos seus 
Irmãos. Tal lugar não pode ser 
o Paraíso de um Deus de Amor, 
cujo Filho Primogênito veio à 
Terra pregar a Solidariedade 
sem fronteiras. Cabe-lhe melhor, 
àquele pseudoparaíso, o título 
de inferno.

Neste acentuado transcurso 
de tempos, nenhum país poderá 
progredir sem promover Desen-
volvimento Social e Sustentá-
vel, Educação e Cultura, Arte 
e Esporte, com Espiritualidade 
Ecumênica, a fim de que haja 
Consciência Socioambiental, 
Alimentação, Segurança, Saúde 
e Trabalho para todos os seus 
componentes, despertando ne-
les a Cidadania Planetária, como 
propõe a Legião da Boa Vontade 
há 72 anos.

A existência humana sem 
atividade produtiva e lazer é a 
própria morte para o cidadão.

incubadoras e no Centro Em-
presarial e outras dez em pro-
cesso de instalação no Distrito 
Tecnológico, que utilizam alta 
tecnologia na produção de 
equipamentos nas áreas do 
agronegócio, química fina, de-
sign, tecnologia de informação 
e comunicação, biotecnologia 
e tecnologia biomédica.

Após o encerramento do 
prazo de inscrições no Edital, 
uma comissão de avaliação faz 
a análise do plano de negócios 
das empresas e da documen-
tação e, caso haja aprovação, 
a homologação é feita pelo 
Conselho Gestor do Parque 
Tecnológico.

Para o secretário municipal 

de Planejamento Orlando Bol-
çone, também presidente do 
Conselho Gestor do Parque Tec-
nológico, este é um momento 
especial na história da inovação 
tecnológica de Rio Preto.

“Os números consolidados 
mostram o avanço das empre-
sas desta área e a participa-
ção direta desses empreendi-
mentos nos índices positivos 
registrados no processo de 
retomada econômica da cida-
de,” disse.

Para o vice-presidente da 
Associação Comercial e Em-
presarial de Rio Preto (Acirp) 
Gilberto Mariano, também vice-
-presidente do Conselho Gestor 
do Partec, o novo edital de 

fluxo contínuo traz oportunida-
des para que o Parque receba 
projetos e novas empresas, em 
todas as áreas de desenvolvi-
mento tecnológico.

“E também para empresas 
de base tradicional, que pode-
rão ocupar espaços físicos ou 
ter o acompanhamento remoto, 
recebendo valiosas consultorias 
técnicas, de gestão, inovação, 
que vão garantir mais chances 
de acertos e sucesso, ao contar 
também com mentorias de em-
presários experientes,” afirmou 
Mariano.

Os empresários interessa-
dos em fazer a inscrição devem 
acessar o site da Empro (www.
empro.com.br).

inovar e empreender. Nosso 
Parque Tecnológico está à dis-
posição de todos vocês.”

O vice-prefeito Orlando Bol-
çone, também titular da Secre-
taria de Planejamento, conti-
nuou representando Rio Preto 
no encontro. “De acordo com 
o Índice Paulista de Respon-
sabilidade Social, o Noroeste 
Paulista está em primeiro lugar 
nos índices mais importantes 

de Saúde e de Educação. Esses 
indicadores só são alcançados 
pelo trabalho executado nos 
municípios e o Sebrae, há mui-
tos anos, auxilia na construção 
de modelos de desenvolvimento 
econômico e social”, disse.

Rio Preto dispõe de uma uni-
dade do Sebrae Aqui, instalada 
na distrital norte da Acirp (Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
de Rio Preto). Em dezembro 

do ano passado, foi renovado 
o convênio com o Sebrae para 
o período de mais quatro anos, 
válido até 2025. Entre 2018 e 
2021, a unidade realizou 9,8 
mil atendimentos, sendo 2,3 
mil para abertura de MEIs (mi-
croempreendedores individuais). 
O expediente da unidade é de 
segunda a quinta-feira, das 8h 
às 18h e, às sextas-feiras, das 
8h às 17h.
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Juíza rejeita ação contra ex-chefe da Área Azul 
acusado de improbidade administrativa e demitido

Decisão publicada nesta se-
gunda-feira, 7, no Diário Oficial de 
Justiça, determinou improcedente 
ação do Ministério Público contra 
o ex-chefe dos fiscais da Área 
Azul de Rio Preto, Anilto Carlos 
Alves, e a ex-tesoureira do setor 
financeiro da Empresa Municipal 
de Urbanismo (Emurb), Ana Maria 
Martins Guilhen.

A ação pedia condenação por 
improbidade administrativa e foi 
declarada improcedente pela juíza 
da 2ª Vara da Fazenda de Rio Pre-
to, Tatiana Pereira Viana Santos.

O caso se tornou público em 
2019 com a demissão de Anilto, 
durante o governo anterior do 
prefeito Edinho Araújo (MDB). 
Em 2020, o promotor de Justiça 
Cláudio Santos de Moraes reiterou 
na Justiça pedido de condenação 
por suposto ato de improbidade 
administrativa do ex-chefe da Área 
Azul e da tesoureira financeira da 
Emurb.

Segundo o Ministério Público 
o então chefe trocava cheques 
de terceiros com uso de dinheiro 
do caixa da Emurb, com anuência 
da diretora.

O promotor reforçou na oca-
sião pedido, em atendimento 
à decisão da Justiça que pediu 
sua manifestação no processo 
e indicação de testemunhas de 
acusação. “As condutas pratica-
das/permitidas pelos requeridos 
configuram improbidade admi-
nistrativa”, afirmou Moraes, no 

Raphael Ferrari

CÂMARA DE RIO PRETO

SALÁRIOS

Menezes quer que Semae 
instale hidrômetros 

em áreas revitalizadas 

Mesa diretora também 
quer 11% de reajuste 

para vereadores

Projeto de lei autoriza o Serviço 
Municipal Autônomo de Água e Es-
goto de Rio Preto (Semae) realizar 
a ligação de água e instalação de 
hidrômetros em espaços públicos 
com áreas verdes revitalizadas e 
mantidas por particulares.

A proposta é de autoria do ve-
reador Jorge Menezes (PSD) e tem 
como objetivo permitir que muníci-
pes próximas as áreas verdes que 
receberam melhorias por parte 
da Prefeitura tenham acesso ao 
hidrômetro para manter os locais, 
em especial a vegetação.

Consta no projeto que “ficará 
a cargo do particular responsável 
pela revitalização da área a guarda 
do hidrômetro”.

“Juntos com o poder público, 
os particulares irão contribuir para 
transformação de áreas verdes, 
tornando-as mais limpas, bonitas, 
onde a população poderá ocupar 
com mais segurança. A permissão 

Após o prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) encaminhar projeto 
de lei autorizando reajuste de 
11% nos salários dos servidores 
públicos municipais, vereadores 
que compõem a Mesa Diretora 
da Câmara Municipal protoco-
laram nesta segunda-feira, 7, 
projeto que prevê o mesmo ín-
dice para os vencimentos dos 
17 vereadores do Legislativo.
Além do aumento nos próprios 
salários, a Mesa Diretora também 
apresentou proposta que eleva o 
salário de Edinho também em 11%.
Integram a Mesa Diretora o 
presidente da Câmara, Pedro 
Roberto (Patriota), a vice-pre-
sidente Karina Caroline (Republi-
canos) e ainda por Renato Pupo 
(PSDB), Robson Ricci (Republi-
canos) e Jorge Menezes (PSD).
Caso aprovado o salário dos 
parlamentares que hoje é de 
R$ 5.907,23 passará para R$ 
6.557,02. A valor pago atual-
mente refere-se a lei de 2019. 
Caso o mesmo índice for aplicado 
no salário de Edinho, conforme 
já divulgado pelo Dhoje Interior, 
o prefeito passará a receber 

de ligação de água e instalação de 
hidrômetro nesses locais possibi-
litará que mais áreas possam ser 
revitalizadas, e contribuirão com o 
trabalho árduo que os particulares 
realizam em prol desses locais”, 
destaca.

O projeto acabou recebendo 
pareceres de inconstitucionalidade 
e ilegalidade da Diretoria Jurídica 
da Câmara Municipal. No parecer o 
órgão aponta “a propositura traria 

desequilíbrio econômico-financeiro 
na relação entre os encargos da 
execução e a remuneração per-
cebida pelas concessionárias que 
prestam o serviço de instalação de 
hidrômetros e água, o que obrigaria 
o Município a arcar com os custos 
de instalação e consumo de água 
dos respectivos hidrômetros.

O projeto será analisado na 
sessão desta terça-feira, 8, no 
período da tarde.

Raphael Ferrari
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CPI aciona TJ para ouvir 
secretário de Serviços Gerais

Projeto pede implantação do 
Corujão da Saúde em Rio Preto

A CPI das Terceirizadas que 
investiga violação de direitos tra-
balhistas e a qualidade dos ser-
viços prestados por empresas 
terceirizadas pela Prefeitura de Rio 
Preto ouviu novos depoimentos de 
funcionários efetivos da prefeitura 
nesta segunda-feira, 7.

Foram colhidos os depoimen-
tos de Renato Okamura Finato, 
fiscal de contratos da secretaria de 
Educação; Ariane do Nascimento 
Carareto, Gestora de contratos da 
secretaria de Educação; e Pedro 
Sergio Romeiro, fiscal da secretaria 
de Trânsito; prestaram esclareci-
mentos ao grupo de vereadores.

Entre as denúncias apuradas, 
está a queixa dos funcionários da 
GoldCare, que foram responsabili-
zados por arcarem com os custos 
de cursos de capacitação que, 
segundo edital de contratação, 
deveriam ser pagos pela empre-
sa. Também estão sendo investiga-
das notas fiscais de malhas de ferro 
utilizadas em um contrato para 
realização de sarjetão apresenta-
das por Sidenir Martins da SMS 
Serviços de Limpeza e Obras Eireli.

A ausência do secretário mu-

Se depender do vereador 
Celso Peixão (MDB) Rio Preto 
terá o seu Programa Corujão 
da Saúde. É isso o que prevê 
projeto de lei protocolado na 
Câmara Municipal na última 
sexta-feira, 4. A proposta deter-
mina que o Corujão da Saúde 
poderá ser implementando em 
hospitais, clinicas particulares 
e filantrópicas, através de con-
vênio, que ofertam consultas, 
exames, cirurgias ou clinicas de 
rede pública, policlínicas, com 
consultas, exames, e pequenas 
cirurgias em horários alternati-
vos, preferencialmente das 18 
horas à meia-noite, conforme 
a capacidade ociosa de cada 
local.

A prefeitura ainda ficará au-
torizada a dar preferência para 
que as consultas, os exames 
médicos e as cirurgias que es-
tiverem com mais de seis me-
ses de espera comecem a ser 
atendidos tão logo o programa 
seja implementado.

Consta no projeto de Peixão 
que o Poder Executivo poderá 
disponibilizar equipes para a 
organização e desenvolvimen-
to do programa e que caberá 
ao município promover toda 
a organização gerencial do 
programa, designando equipes 
para a gestão e para o desen-

TERCEIRIZADAS

PEIXÃO

ABSOLVIDO

nicipal de Serviços Gerais, Ulisses 
Ramalho de Almeida, foi criticada 
pelo presidente da CPI, João Paulo 
Rillo (Psol). “Apesar das férias de 
suas atribuições, a convocação 
deveria ter sido respeitada. Por 
isso será intimado novamente”, 
pontuou.

O presidente da CPI João Paulo 
Rillo acionou no final da tarde desta 
segunda o Tribunal de Justiça de 
São Paulo para condução coercitiva 
do Secretário de Serviços Gerais, 
Ulisses Ramalho. O documento 
é uma petição inicial de Primeiro 
Grau determinando nos termos 
da lei a presença de Ulisses como 
depoente da comissão.

Ulisses foi questionado pelo 
Dhoje Interior a respeito da intima-
ção via judicial. Por meio de nota 
ele afirmou que “foi convidado, via 
ofício, na última sexta-feira (4/02) 
para comparecer na CEI das Ter-
ceirizadas, porém o mesmo está 
em período de férias, de 24/01 a 
12/02/2022, o que impossibilitou 
seu comparecimento. O secretário 
estará à disposição para outros 
convites, assim que voltar oficial-
mente aos trabalhos”, afirma.

Também fazem parte da Co-

missão o relator Rossini Diniz (PL), 
Anderson Branco (PL) e Pedro 
Roberto (Patriota).

A CPI
Desde o ano passado a CPI 

das Terceirizadas – como ficou 
conhecida - vem colhendo uma 
série de depoimentos de donos 
de empresas, representantes de 
sindicatos de trabalhadores, além 
de funcionários da Prefeitura para 
explicarem denúncias de funcio-
nários terceirizados. A maioria dos 
questionamentos se baseia na que-
bra de contratos trabalhistas, com 
perdas de direitos, qualidade da 
refeição oferecida, falta e atrasos 
de pagamentos, além de irregula-
ridades no momento da rescisão 
contratual de vários trabalhadores.

Na sessão da última semana 
o presidente da CPI, João Paulo 
Rillo, tentou aprovar pedido de 
prorrogação dos trabalhos por mais 
45 dias, mas o pedido foi negado 
pela maioria dos vereadores. Agora, 
a comissão tem até a próxima se-
mana para finalizar o relatório final 
das investigações que pode pedir 
a responsabilização de eventuais 
culpados nos casos analisados 
pelo grupo.

parecer encaminhado à Justiça.
O processo teve início em 

junho de 2019, na esteira de 
acusação de fraude em licitação 
da Área Azul Digital. As denúncias 
de irregularidades na concorrên-
cia foram alvo de sindicância na 
Prefeitura e de outra ação do Mi-
nistério Público, que envolve em-
presas que participaram do caso, 
a ex-presidente da Emurb Vânia 
Pelegrini, além do empresário 
Wagner Costa, dono da empresa 
que teria sido beneficiada. Foi 
Costa quem denunciou a troca de 
cheques em depoimento.

Anilto foi demitido depois de 
responder processo administrati-
vo. Ele era funcionário da Emurb 
desde 1991. Já Ana Maria foi 
suspensa por três dias depois da 
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volvimento do programa.
“Fica o Poder Executivo 

Municipal autorizado a firmar 
os convênios necessários com 
empresas, hospitais, clinicas 
e instituições afins para o fiel 
cumprimento desta Lei”, diz a 
proposta.

“Os serviços privados deve-
rão concordar com a remune-
ração dos exames e consultas 
realizados no valor estabelecido 
pela tabela de procedimentos, 
medicamentos. OPM do SUS 
(Órteses, Próteses e materiais 
do Sistema Único de Saúde), 
a ser pago, em 30 dias, pela 
Secretaria de Estado da Saúde, 
mediante relatório de módulo 
ambulatorial e de pacientes que 
compareceram no dia do exame 
e ou entregue no respectivo 
DRS (Descanso Semanal Re-
munerado) no prazo de 10 (dez) 
dias após a realização dos mes-
mos”, completa o documento.

O vereador Celso Peixão afir-
ma na justificativa que o Coru-
jão da Saúde em Rio Preto é ne-
cessário para suprir a demanda 
cada vez maior de atendimentos 
médicos. “A fila de espera para 
realização de exames pela rede 
municipal de Saúde infelizmen-
te não avança com a velocidade 
necessária. Isso sem contar os 
vários exames desmarcados em 
decorrência do enfrentamento 

da pandemia”, afirma.
Segundo o parlamentar o 

horário compreendido para o 
atendimento facilita a vida dos 
usuários do sistema SUS.

O projeto ainda vai passar 
pelas comissões do Legislativo 
para receber pareceres e ainda 
não tem data para ser analisado 
em plenário.

O Corujão da Saúde
O Corujão da Saúde é uma 

iniciativa da prefeitura de São 
Paulo, programa criado na ca-
pital paulista quando o gover-
nador João Doria (PSDB) era 
prefeito, em 2017, para zerar 
a fila de exames e cirurgias 
eletivas que foram adiadas por 
causa da pandemia do coro-
navírus. O objetivo de reduzir 
o tempo de espera na fila por 
exames e cirurgias.

O governo de São Paulo 
lançou em setembro do ano 
passado uma versão estadual 
do corujão da saúde.

O programa consiste no uso 
de hospitais da rede privada 
após às 19h e ao longo da noite 
e da madrugada para atendi-
mento de pacientes que de-
pendem do sistema público de 
saúde. A estimativa do governo 
de São Paulo é de que haja 
uma demanda de mais de 237 
mil exames e 1 mil pacientes à 
espera de radioterapias.

R$ 19 mil. Atualmente o Chefe 
do Executivo recebe R$ 17,1 
mil por mês como vencimento.
O salário de Edinho é por Lei o teto 
do funcionalismo público de Rio 
Preto. Quando o servidor atinge o 
valor o salário é automaticamente 
congelado no mesmo patamar. 
Cerca de 200 “servidores de eli-
te” que hoje tem redutor salarial 
fazem lobby para que o salário 
de Edinho seja elevado. Grupo de 
Auditores Fiscais chegou a fazer 
lobby junto a Câmara Municipal 
para que o salário de Edinho 
pudesse ser reajustado para até 
R$ 33 mil reais. Edinho, em en-
trevista na última sexta-feira, 4, 
durante visita do vice-governador 
Rodrigo Garcia (PSDB), declarou 
que aceitaria aumento “nos pata-
mares de 11%”, como agora apre-
sentado pela Câmara Municipal.
O projeto que pede aumento nos 
salários, tanto do prefeito Edinho 
como para os 17 vereadores, se-
gue agora para as comissões da 
Câmara para receber pareceres. 
Somente após isso pode entrar 
na pauta de votações em plenário. 
Caso aprovada a proposta, o re-
ajuste será retroativo a fevereiro.

apuração interna. O caso também 
foi investigado por uma CPI na 
Câmara Municipal.

O promotor Cláudio Santos de 
Moraes afirmou no processo que 
Anilto agiu de “forma reiterada 
e dolosa, agindo como se fosse 
proprietário do dinheiro público 
que provinha da cobrança da “área 
azul municipal”, o qual tinha dever 
de zelo e guarda, trocava cheques 
de particulares, derivados de ati-
vidades estranhas às da empresa 
pública, por dinheiro em espécie”, 
diz trecho.

“Dispunha de dinheiro dos 
cofres públicos, substituindo-o 
por cheques que aguardavam 
compensação, causando a admi-
nistração pública o ônus de arcar 
com eventuais tarifas bancárias 
pagas quando da compensação 
dos títulos de crédito”, afirmou 

o MP.
No entanto, a juíza Tatiana 

Pereira Viana Santos decidiu pela 
improcedência da ação ao apon-
tar recente Lei de Improbidade 
Administrativa que recebeu mo-
dificação no ano passado. A nova 
regra, aprovada no Congresso, foi 
sancionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL) em outubro do ano 
passado. A nova lei definiu que ca-
sos de “imprudência, imperícia ou 
negligência não podem mais ser 
configurados como improbidade”.

Segundo Tatiana a nova lei tem 
efeito retroativo, ou seja, atinge a 
atual ação contra os servidores 
da Área Azul e Emurb e que não 
havia regra específica sobre a troca 
de cheques, não demonstrando 
apontamentos de valores que pu-
dessem comprovar danos ao erário 
público da Prefeitura de Rio Preto.
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Adalberto Borges da Silveira Junior, 
natural de Olímpia-SP faleceu aos 60 anos 
de idade. Era casado com Sra. Gizele Melo 
Borges da Silveira e deixa seus filhos 
Adalberto e Hugo. Foi sepultado no dia 
05/02/2022 às 16:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever de Rio Preto para 
o Cemitério São João Batista.

Luis Carlos Ferreira Leite, natural 
de São José do Rio Preto-SP faleceu aos 
58 anos de idade. Era solteiro e não deixa 
filhos. Foi sepultado no dia 05/01/2022 
às 16:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Cemitério 
São João Batista.

Clemencia Maria de Carvalho, 
natural de Caetité-BA faleceu aos 98 anos 
de idade. Era solteiro e deixa sua filha Vera 
Lucia. Foi sepultado no dia 06/02/2022 
às 13:30, saindo seu féretro do Velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Cemitério 
São João Batista.

João Strini, natural de São José do 
Rio Preto-SP faleceu aos 78 anos de idade. 
Era viúvo de Sr. Rosicler Ferreira Strini 

  FALECIMENTOS
e deixa seus filhos Andreia e Elizete. Foi 
sepultado dia 06/02/2022 às 10:30, saindo 
seu féretro do velório São João Batista para 
o Cemitério São João Batista.

Gilvanda de Oliveira Ribeiro, natural 
de Abadia dos Dourados-MG faleceu aos 
75 anos de idade. Era casada com Sr. 
Clemente Ribeiro e deixa seus filhos Carla, 
Silvano e Vera Aparecida. Foi sepultado 
no dia 06/02/2022 às 10:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 

Oswaldo Neres da Silva, natural de 
Guanambi-BA faleceu aos 98 anos de ida-
de. Era viúvo de Sra. Maria Pataio da Silva 
e deixa seus filhos Dirce, Sinval, Gerson, 
Luis Carlos, Eunice, Aparecida, Devair e 
Euclides. Foi sepultada no dia 06/02/2022, 
saindo seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o Cemitério Parque Jardim da Paz.

José Cordeiro de Souto Irmão, na-
tural de Pilões-PB faleceu aos 66 anos de 
idade. Era solteiro e não deixa filhos. Foi 
sepultado no dia 06/02/2022 às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o Cemitério São 
João Batista.

Nautio Matimoto natural de Brau-
na-SP faleceu aos 85 anos de idade. Era 
casado com Sra. Nelcides Gonçalves 
Matimoto e deixa seus filhos Rael, Regis, 
Leandra e Lilian. Foi sepultado no dia 
05/02/2022 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o Cemitério 
Parque Jardim da Paz.

Luiza de Araujo Dias, natural de 
Mirassol-SP faleceu aos 79 anos de idade. 
Era viúva de Sr. Joaquim Sequeira Dias e 
deixa seus filhos Marcia, Joaquim, Heloisa 
e Luis Francisco. Foi sepultada no dia 
05/02/2022 às 11:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
Cemitério São João Batista.

Waldemiro Berbert, natural de Cha-
le-MG faleceu aos 92 anos de idade. Era 
viúvo de Sra. Nair Martins Berbert e deixa 
seus filhos Celia, Adil, Nadir e Roberto. Foi 
sepultado no dia 04/02/2022 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o Cemitério Parque 
Jardim da Paz. 

Maria Eduarda Casares, natural de 
São José do Rio Preto-SP faleceu aos 16 
anos de idade. Era solteira e não deixa 
filhos. O sepultamento será dia 06/02/2022 

às 17:00, saindo seu féretro do velório 
São João Batista para o Cemitério São 
João Batista.

Rotilde da Torre Zonato, natural de 
São José do Rio Preto-SP faleceu aos 76 
anos de idade. Era viúva de Sr. Waldomiro 
Zonato e deixa seus filhos Sandra Regina, 
Fatima Perpétua, Gislene Aparecida e Silvia 
Cristina. Foi sepultada no dia 06/02/2022 
às 14:30, saindo seu féretro do velório 
Engenheiro Schmidt para o Cemitério 
Engenheiro Schmidt.

João Batista de Azevedo, natural de 
Ibirá-SP faleceu aos 75 anos de idade. Era 
casado com Sra. Helena Rosa Chimelo 
de Azevedo e deixa seus filhos Ricardo 
Alexandre, João Aparecido, Claudinei Luis, 
Edson Luis, Neuseli Aparecida (falecida). 
Foi sepultado no dia 06/02/2022 às 15:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o Cemitério São 
João Batista. 

Luiz Euzebio natural de Floreal-SP 
faleceu aos 79 anos de idade. Era casado 
com Sra. Sonia Regina Sapara Euzébio 
e deixa seus filhos Anderson Aparecido, 
Marco Aurélio, Andreia Cristina (falecida), 
Carmen Lucia e Sonia. Foi sepultado no dia 

06/02/2022 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o Cemitério 
Parque Jardim da Paz.

Francisco Antonio de Oliveira, natu-
ral de Caetité-BA faleceu aos 100 anos de 
idade. Era viúvo de Sra. Juliana Maria da 
Silva Oliveira e deixa seus filhos Francisco 
Sobrinho, Maria da Glória (falecida), José 
da Silva, Antônio, Aparecida, Izabel, Diolin-
da, Vanilda e Manoel. Foi sepultado do dia 
06/02/2022 às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
Cemitério Parque Jardim da Paz.

Maria Aparecida Gonçalves Garcia, 
natural de Cajobi-SP faleceu aos 83 anos 
de idade. Era viúva de Sr. Onofre Moura 
Garcia e deixa seu filho Ricardo Gonçalves 
Garcia. Será sepultado no dia 07/02/2022 
às 10:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Cemitério 
São João Batista.

Roberto Voltan, natural de Ibirá-SP fa-
leceu aos 60 anos de idade. Era divorciado 
e deixa seus filhos Anderson e Alex. Será 
sepultado no dia 07/02/2022, saindo seu 
féretro do velório Municipal de Ibirá para o 
Cemitério Municipal de Ibirá. 

Maria de Lourdes Marolla Silva, 
natural de Catanduva-SP faleceu aos 88 
anos de idade. Era viúva de Sr. Reinaldo 
Ferreira da Silva. Será sepultada no dia 
07/02/2022 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o Cemitério 
São João Batista.

Maria Neusa Ribeiro Maia, natural de 
Paulo de Faria-SP faleceu aos 78 anos de 
idade. Era casada com Sra. Antonio Tiago 
da Maia e deixa seus filhos Antonio da Maia 
Junior e Ana Cleide. Será sepultada no dia 
07/02/2022 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o Cemitério 
Parque Jardim da Paz. 

Lourival Camarero, natural de Nova 
Aliança-SP faleceu aos 73 anos de idade. 
Era solteiro e não deixa filhos. Será sepulta-
do no dia 07/02/2022 às 14:30, saindo seu 
féretro do velório Ercilia para o Cemitério 
da Ressurreição.

Naterse da Silva, natural de Andradi-
na-SP faleceu aos 78 anos de idade. Era 
solteira e deixa seus filhos Luciano, Ademir, 
Valdeluci, Valdete e Valdenir. Será sepultada 
no dia 07/02/2022 às 14:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério Parque Jardim da Paz.

Colisão frontal com carreta mata 
motorista de carro de luxo

O condutor, de 30 anos, de 
um Ford Maverick, morreu na 
tarde de sábado, 5, na BR-153, 
após tentar uma ultrapassagem 
e bater de frente com uma 
carreta no acostamento, nas 
imediações de Promissão. Os 
dois veículos pegaram fogo.

Segundo testemunhas, o 
motorista e o caminhoneiro 
ao perceberem que haveria a 
colisão por causa da manobra 
tiveram a mesma iniciativa de 
ir para o acostamento.

Equipes do Corpo de Bom-
beiros de Lins e da conces-
sionária Transbrasiliana foram 
acionadas, mas o jovem morreu 
na hora. O caminhoneiro saiu 
ileso.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal, o dono do 
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NA BR-153

NA REPRESA

78 ANOS

DAMHA 5

GCM

VILA ITÁLIA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Bombeiro é agredido por 
cliente de bar ao socorrer 

mulher alcoolizada
Um bombeiro, de 44 anos, 

foi agredido na manhã deste 
domingo, 6, enquanto socorria 
uma mulher em um bar na 
Avenida Lino José de Seixas, no 
Jardim dos Seixas, em Rio Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, ao chegarem no 
local, os bombeiros encontraram 
a vítima deitada sobre um banco 
no estabelecimento, sob efeito 
de bebida alcoólica.

A guarnição levou a mulher 
nos braços até a viatura de res-
gate, porém durante o caminho 
um homem, de 33 anos, come-
çou a falar que três bombeiros 

Da REPORTAGEM

Idosa atropelada morre após 
16 dias internada no HB

Morreu na tarde deste do-
mingo, 6, no Hospital de Base 
de Rio Preto, Maria Neuza Ri-
beiro Maia, de 78 anos.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima foi internada no 
dia 21 de janeiro após sofrer um 
atropelamento.

A idosa era casada com An-

Da REPORTAGEM

Incêndio em casa de 
condomínio de luxo termina 

com arma apreendida

Agentes detêm dois homens 
por furto em escola municipal

Suspeito de atentado em 
favela é preso por tráfico 

e porte de arma

Homem é preso após 
agredir ex e tentar colocar 

fogo em fábrica

Ao serem acionados para 
um chamado de incêndio, 
policiais militares acabaram 
apreendendo um revólver ca-
libre 38, da marca Taurus, 
carregado com cinco munições, 
em um criado-mudo do quarto 
de um agropecuarista, de 52 
anos, morador do Damha 5, 
em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, quando a guarnição 
chegou, as chamas já tinham 
sido controladas pelo Corpo de 
Bombeiros.

Em vistoria no imóvel, os 

Agentes da Guarda Civil 
Municipal (GCM) deram voz 
de prisão a dois homens (34 
e 69 anos) por furto na Escola 
Municipal Elizabete Caballero. O 
flagrante ocorreu na noite deste 
domingo, 6, na Vila Ercília.

Uma professora da escola 
passava pela rua e observou 
que havia alguém no interior 
do prédio. Ela acionou a GCM, 
que foi até o local, e conseguiu 
capturar um dos acusados, 

Policiais militares prende-
ram em flagrante, por tráfico de 
drogas e porte ilegal de arma, 
neste sábado, 5, um homem 
suspeito de participar do aten-
tado na favela da Vila Itália, em 
Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, durante buscas aos três 
criminosos uma guarnição foi 
até o Jardim Manoel Del Arco, 
endereço do possível autor do 
crime, e nas imediações da 
residência, na rua dos Músicos, 
viu um VW Gol com as mesmas 
características descritas pelo 
jovem baleado.

Os ocupantes do veículo 
tentaram fugir, mas foram deti-
dos no cruzamento da rua José 
Cristiano Pereira com a Avenida 
Ernani Pires Domingues.

O motorista jogou no chão 
um revólver calibre 38, carre-
gado com seis munições e com 
mira a laser. Com ele, foram 
apreendidas 10 porções de 

Inconformado com a sepa-
ração recente, ocorrida há 20 
dias, um homem, de 42 anos, 
foi até a fábrica da ex-compa-
nheira, na área central de Rio 
Preto, na noite deste domingo, 
6, a agarrou pelo pescoço e 
tentou enforcá-la.

O porteiro viu a patroa sendo 
agredida e colocou o acusado 
para fora. A Polícia Militar foi 
chamada e percebeu que havia 
vazamento de gás no local, 
acionando os bombeiros, que 
isolaram a área.

Em patrulhamento na região, 
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carro tinha saído de Promissão 
com destino a Rio Preto, onde 

faria a revisão do veículo de 
luxo.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)

não davam conta de carregá-la e 
que ele faria isso sozinho.

Perto da viatura, os bombei-
ros desembarcaram a maca e 
o autor passou a desacatá-los, 
empurrando um dos militares, 
que caiu no chão e levou socos 
e arranhões, ficando ferido nos 
braços e mãos.

Com a chegada de policiais 
militares o agressor foi contido e 
levado até o Plantão. O acusado 
vai responder em liberdade por 
lesão corporal e desacato. O 
caso segue sendo investigado 
pelo 3º DP rio-pretense.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

pms encontraram a arma de 
fogo, que não estava devida-
mente registrada, no quarto do 
proprietário.

À guarnição, o indiciado 
confessou ter pago R$ 2,8 mil 
e que iria tratar do registro pos-
teriormente, pois desconhecia 
que o revólver estava em nome 
de terceiros.

Levado à Central de Fla-
grantes, pagou fiança de R$ 1 
mil e vai responder a processo 
por posse ilegal de arma em 
liberdade.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

crack prontas para serem co-
mercializadas e dois celulares.

Além do condutor, foram 
abordados um homem, que 
estava com uma porção de 
maconha, e duas mulheres. 
Com uma das jovens foi achada 
uma porção de maconha.

Todos afirmaram aos po-
liciais desconhecerem a ten-
tativa de homicídio. Sobre 
a arma, o motorista afirmou 
que era para se defender, pois 
temia pela sua vida por causa 
de  rivalidade com traficante da 
Vila União.

Na casa do suspeito foram 
confiscadas uma pedra de 
crack, uma porção pequena 
de maconha, já embalada, 
uma balança de precisão e R$ 
1.468,00.

Na delegacia de plantão, a 
prisão do acusado foi confirma-
da e os três passageiros foram 
ouvidos e liberados.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

os pms localizaram o agressor, 
que confessou ter “feito bes-
teira”.

Aos policiais, a vítima, de 33 
anos, disse que se separou do 
suspeito, com quem conviveu 
por três anos, por sofrer violência 
doméstica e que após agredí-la, 
ameaçou colocar fogo na fábrica 
de sua propriedade.

No Plantão, a prisão em 
flagrante foi confirmada e o indi-
ciado levado para a carceragem 
local. A DDM ficou encarregada 
das investigações do caso.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 
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tonio Tiago da Maia e deixa os 
filhos Antonio da Maia Junior e 
Ana Cleide.

O sepultamento está mar-
cado para hoje, às 17 horas, 
saindo o féretro do velório 
Jardim da Paz para o Cemitério 
Parque Jardim da Paz.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

que tentava fugir pulando os 
telhados. O outro foi capturado 
nas redondezas, com objetos 
furtados da escola.

A diretora da escola foi co-
municada e constatou o arrom-
bamento e o furto de um forno 
micro-ondas, um televisor, pa-
cotes de arroz e de leite em pó.

Encaminhados à Central 
de Flagrantes, os dois homens 
tiveram a voz de prisão ratifi-
cada pela autoridade policial, 
permanecendo presos por furto.
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Três vilões que 
potencializam as 

doenças inflamatórias

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
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Sabemos que a educação alimentar é algo difícil de ser 
realizado, nós brasileiros somos acostumados desde que 
nascemos a escolher os alimentos pelo sabor agradável 
e nem nos damos conta que muitas vezes são viciantes. 
Sendo assim, o comércio colabora para que instintivamente 
escolhemos sempre alimentos que agradam nosso paladar, 
sem se importar se fará bem ou mal ao nosso organismo. 
A ciência diz que muitas doenças podem ser erradicadas 
do nosso corpo a partir dos alimentos que consumimos e 
que muitas doenças adquirimos por meio da alimentação 
desregulada e desapropriada com alimentos que já verdade 
são anti nutrientes ,isto é ,além dele não conter benefícios 
ainda atrapalha os benefícios dos alimentos bons que são 
ingeridos juntos . Por  isso é bem comum um jargão que diz: 
a saúde começa na mesa! Sim, concordamos com isso na 
área da saúde! Porém , a indústria alimentícia para sobreviver 
no mercado, cria a cada dia mais sabores viciantes e pouco 
nutricional, que agrade e incentive pelo sabor os consumi-
dores de todas as idades! 

Com isso estudos mostram que muitas doenças tem 
seu início através da alimentação e do estilo de vida pouco 
regrado! 

É certo que ninguém nasce com manual alimentar, mas, 
também é certo que pouco pensamos em agradar nosso 
organismo e nossa saúde até que a doença chegue! Não 
existem manuais para uma vida longa, sem dores e sem 
doenças. Porém, com o avanço científico é possível identi-
ficar doenças que são causadas pelos abusos de nutrientes 
chamados anti-nutrientes que são absorvidos pelo corpo ao 
longo da vida e causam danos irreversíveis ao nosso corpo! 

Nosso  complexo sistema digestivo é capaz de filtrar e reter 
tudo que comemos para transformar em vida e saúde para 
nossas células do corpo e suas diversas funções! 

O que as descobertas científicas recentes e, não tão 
recentes assim, identificaram é que existem alimentos que 
inflamam o corpo e esta é uma das explicações porque 
existem tantas doenças inflamatórias e uma boa explicação 
resumida é um velho jargão que diz: A saúde vem da mesa! 
Neste caso, assertivo demais está colocação, visto que os 
alimentos inflamatórias estão rotineiramente na mesa da 
maioria dos brasileiros e mundo a fora desde crianças, pois, 
são de fácil acesso, com sabor viciante e custo acessível, 
facilitando seu consumo.

O consumo regular de alimentos inflamatórios aumentam 
e muito  o risco de doenças e potencializam seus efeitos no 
organismo,  como: dermatite, cistite e bronquite; Doenças 
crônicas como lúpus, diabetes, artrite reumatoide, psoríase 
e colite ulcerativa, entre muitas outras.

Entre os  principais alimentos inflamatórios que devem ser 
evitados estão a farinha branca  refinada, o açúcar refinado 
e os óleos vegetais, entre muitos outros que são conside-
rados  de muito baixo valor nutricional por ser considerado 
inflamatórios.

Substituir estes alimentos por outros com valores nutri-
cionais superiores podem contribuir para a saúde do corpo e 
da mente, pois ajudará a eliminar os processos inflamatórios 
agudos e crônicos. Portanto, se possui doenças crônicas 
inflamatórias, fale com o profissional da saúde que presta 
atendimento a você e pergunte sobre substituições para 
tais alimentos que possuem carga nutricional baixa e valor 
inflamatório alto.

Dra Silvia Batista, fisioterapeuta, prof de educação 
física, empresaria da saúde, mestranda internacional 
em nutrição. Gestora do projeto Escola da vida natural 
e automasagem 3D Nano.Contato: fisioterapiasilvia@
icloud.com 
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Laboratório do Butantan deve 
fazer 900 análises por dia

O laboratório móvel do 
Instituto Butantan começou a 
funcionar nesta segunda-feira 
(7) na praça Dr. Anísio José 
Moreira no centro de Mirassol. 
O objetivo é mapear e sequen-
ciar o vírus SARS-CoV-2, identi-
ficando as variantes que circu-
lam na cidade e adjacências, 
além de acelerar o processo de 
testagem dos casos suspeitos 
de Covid-19.

Além de Mirassol, outros 
seis municípios serão mape-
ados, sendo eles: Pindorama, 
Bady Bassitt, Bálsamo, Gua-
piaçu, Tanabi e Fernandópolis. 
As amostras serão coletadas 
em suas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e encaminhadas 
ao laboratório itinerante.

Segundo o Instituto Bu-
tantan serão seis funcionários 
atuando o local e a expectativa 
é de realizar de 600 a 900 
análises por dia. O veículo, 
equipado com alta tecnologia, 
possui três sequenciadores 
genéticos, extrator de DNA, 
centrífuga, seladora, geladeira 
e freezer para armazenamento 

Vinicius LIMA      
redacao@dhoje.com.br

EM MIRASSOL

de amostras, entre outros. O 
investimento total foi de R$ 3 
milhões.

“Esse projeto tem dois ob-
jetivos, que é entender as 
variantes circulando no Estado 
de São Paulo. Essa é uma 
pergunta importante para o Bu-
tantan que desenvolve vacinas 
e precisa estar sempre monito-
rando as variantes circulantes 
e também leva o laboratório 

para regiões do Estado que 
precisam de respostas rápidas, 
pois o teste sai em até 24 
horas”, destacou vice-diretora 
do centro de desenvolvimento 
científico Maria Carolina Sa-
bbaga.

O diretor do departamento 
de saúde de Mirassol, Frank 
Hulder, destacou a importância 
do sequenciamento de varian-
tes no município e a agilidade 

dos resultados. “Mirassol foi 
a primeira cidade da região a 
identificar a Ômicron, portan-
to é importante constatar a 
predominância dessa variante 
que é altamente contagiosa 
no município. A rapidez dos 
resultados dos testes também 
auxilia os munícipes, já que se 
eles testarem negativo, pode-
rão retornar ao trabalho mais 
rápido”, comentou.

SÁBADO

SANGUE EM FALTA

Mirassol imuniza 344, mas 
tem  mais de 15 mil faltosos

A Prefeitura de Mirassol, por 
meio do Departamento Municipal 
de Saúde (DMS), informou que 
imunizou 344 munícipes durante 
a ação “Dia C” realizada no sá-
bado (5), no Centro de Saúde, 
também conhecido por Postão. 
Destas 344 pessoas, 168 eram 
crianças, de 5 a 11 anos de 
idade. Desde o dia 20 de janei-
ro, quando iniciou a vacinação 
contra a Covid-19 dos “peque-
nos”, Mirassol já imunizou 2.375 
crianças, de um total de 4,8 mil 
(número estimado no município).

Para estimular a ida da crian-
çada ao Postão, o DMS contou 
com as presenças de persona-
gens conhecidos como o Super-
-Homem, a Mulher Maravilha, a 

Maria Gotinha e até o Scooby-
-Doo. Também foi servido pipoca 
e algodão doce.

“A gente sempre quer vaci-
nar 100% da população, mas 
a imunização no Dia C atendeu 

Vinicius LIMA 
Divulgação 

Fluxo de doadores cai 40% e Hemocentro 
fica com baixo estoque de O- e O+

Vinicius LIMA

Divulgação 

as expectativas. Já conseguimos 
reduzir o número de faltosos da 
terceira dose, embora ainda haja 
muitos que não retornaram para 
a vacinação”, comentou Frank 
Hulder, diretor do DMS.

Segundo Hulder, Mirassol 
conta com 1.405 faltosos de 2ª 
dose e 14.536 faltosos de 3ª 
dose, totalizando 15.941 ausen-
tes no município.  As crianças de 
5 a 11 anos continuam sendo 
atendidas somente no Postão, 
no horário das 8 às 19 horas. O 
local também atende adolescen-
tes de 12 a 17 anos e adultos 
acima de 18 anos. Outro ponto 
de atendimento de adolescentes 
e adultos é a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Cohab II, das 8 às 
16 horas.

mínimo 10 dias”, explicou a 
enfermeira Carla Carolina Marti-
nelli, responsável pela captação 
do Hemocentro.

Em uma pessoa adulta, são 
coletados em média 450 ml. 
Uma quantidade considerada 
pequena, mas o suficiente para 
salvar vidas.

“Uma bolsa de sangue dá 
origem a quatro hemocompo-
nentes. São eles, o concen-
trado de hemácias (glóbulos 
vermelhos), concentrado de 
plaquetas, plasma e crioprecipi-
tado. E, cada paciente, depen-
dendo da necessidade precisa 
de um tipo de hemocomponen-
tes, ou seja, uma única bolsa 

pode salvar até quatro vidas”, 
afirmou a enfermeira.

Podem doar sangue pesso-
as entre 16 e 69 anos e que es-
tejam pesando mais de 50kg. 
Além disso, é preciso apresen-
tar documento oficial com foto 
e menores de 18 anos só po-
dem doar com consentimento 
formal dos responsáveis.

Pessoas com febre, gripe ou 
resfriado, diarreia recente, grá-
vidas e mulheres no pós-parto 
não podem doar temporaria-
mente. Quem tomou a vacina 
da febre amarela deve aguardar 
30 dias para fazer uma doação. 
Já para vacina contra gripe, o 
prazo é de 48 horas.

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

O Hemocentro de Rio Preto 
funciona todos os dias das 7h 
às 13h e está localizado na 
Avenida Jamil Feres Kfouri, 80, 
Jardim Panorama. Já o Hemo-
núcleo de Catanduva funciona 
todos os dias das 7h às 13h 
e está localizado na avenida 
Treze de Maio, 974, Centro.

O Hemocentro de Rio Preto 
informou nesta segunda-feira 
(7) que está com estoque baixo 
de todos os tipos sanguíneos, 
sendo que as tipagens O Ne-
gativo (O-), conhecido como o 
doador universal, e o O Positivo 
(O+) estão em situação crítica. 
Na última semana, o fluxo de 
doadores diminuiu 40%.

A instituição é responsável 
pelo abastecimento de 39 ins-
tituições de Rio Preto e região. 
Para manter o estoque ideal 
são necessárias, em média, 
100 coletas diárias e, na últi-
ma semana a média foi de 60 
doadores.

“Acompanhamos nas últi-
mas semanas um aumento ex-
pressivo de casos de Covid-19. 
Um doador que positivou, fica 
impossibilitado de doar por no 

Para manter o 
estoque ideal são 
necessárias, em 

média, 100 coletas 
diárias e, na última 
semana a média foi 

de 60 doadores

“

”
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Herói do título em 99, ex-zagueiro 
Zambiasi morre aos 55 anos

Olímpia tenta embalar contra o 
Desportivo Brasil fora de casa

Equipe em Rio Preto aposta na 
popularização da luta de braço

Tenistas rio-pretenses faturam 
cinco títulos e dois vices 

Palmeiras encara Al-Ahly na 
semifinal do Mundial

Um dos nomes mais impor-
tantes da história do América 
de Rio Preto faleceu nesta se-
gunda-feira (7). O ex-zagueiro 
Fábio Zambiasi morreu aos 55 
anos após sofrer um acidente 
de trabalho. O ex-jogador traba-
lhava com extração de madeira 
em propriedade em Carazinho, 
no interior do Rio Grande do Sul, 
quando foi atingido pela queda 
de uma árvore e não resistiu.

Zambiasi chegou ao América 
em 1998 depois ter sido ídolo 
no Coritiba, onde ficou por três 
temporadas. No clube parana-
ense foram 144 jogos e 18 gols 
marcados, sendo terceiro maior 
zagueiro artilheiro do Coxa. Já 
no Rubro, o jogador se tornou 
um dos pilares da equipe que 
conquistou a Série A2 do Cam-
peonato Paulista de 1999.

O grande momento de Zam-
biasi com a camisa do América 
foi na final contra a Ponte 
Preta. Diante de um Teixeirão 

Depois de conquistar a 
primeira vitória no último fim 
de semana, o Olímpia busca 
agora embalar na Série A3 do 
Campeonato Paulista. Nesta 
terça-feira (8) o Galo Azul en-
frenta o Desportivo Brasil fora 
de casa pela 4ª rodada. Uma vi-
tória pode colocar o alviceleste 
dentro do G-8 da competição.

Romão marcou o gol da 
vitória do Olímpia contra o No-
roeste, que até então era o líder 
do campeonato. Ele também já 
tinha balançado as redes contra 
o Barretos na estreia. Artilheiro 
da Série A2 e da Bezinha, ele 
agora busca ser o goleador 
também da A3.

“Eu sou centroavante, vim 
aqui pra fazer gols. Graças a 
Deus e com a ajuda dos meus 
companheiros os gols estão 

O Palmeiras estreia no Mun-
dial de Clubes neste terça-feira 
(8) contra o Al Ahly do Egito a 
partir das 13h30 (horário de 
Brasília). Se vencer, o Verdão 
garante a classificação para 
a final. Em caso de derrota, a 
equipe alviverde disputa o ter-
ceiro lugar contra o perdedor de 
Al-Hilal e Chelsea.

A equipe paulista encerrou 
a preparação nesta segunda-
-feira (7). O provável time que 
Abel Ferreira deverá mandar a 
campo é com: Weverton; Luan, 
Gustavo Gómez e Murilo (Jorge 
ou Piquerez); Danilo, Zé Rafael, 
Marcos Rocha, Gustavo Scarpa 
e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

O Al Ahly chegou na semifi-
nal depois de eliminar o Mon-
terrey do México, vencendo por 
um a zero. O time terá o reforço 

Praticantes da luta de braço, 
popularmente conhecida como 
queda de braço ou Arm Wrestling, 
estão apostando na populariza-
ção do esporte na região. Em 
Rio Preto, a equipe Titãs já conta 
com cerca de 20 atletas que 
treinam para participar de com-
petições desde o ano passado.

O atleta Matheus Strengari, 
39 anos, voltou a praticar o 
esporte depois de 13 anos. 
Ele conta no currículo títulos 
regionais, paulista e brasileiro. 
Os treinamentos acontecem na 
academia Nova Vida, próxima 
da Represa, que está aberta a 
receber interessados em apren-
der sobre o esporte.

“Estamos vendo um aumento 
no interesse e hoje temos pra-
ticantes de várias idades, até 
mulheres. Por ser um esporte 
de força, a musculação é muito 
importante para quem deseja 

Os tenistas da Alves & Olivei-
ra Tennis  de Rio Preto conquis-
taram importantes resultados 
nas últimas semanas pelo 
Circuito Paulista de Tênis, série 
de torneios infanto-juvenis mais 
fortes do país.

Os torneios começaram em 

Jacaré vence a segunda no Riopretão
O Rio Preto voltou a de-

monstrar no  sábado (5) sua 
força como mandante neste 
início de Série A3 do Campeo-
nato Paulista. Jogando contra 
o Capivariano, o Jacaré ven-
ceu por 2 a 0, conquistando 
sua segunda vitória em dois 
jogos no Riopretão e se reabi-
litando da derrota sofrida con-
tra o Marília na última rodada.

O esmeraldino começou 
assustando com cruzamentos 
para dentro da área, mas foi o 
time do Capivariano que che-
gou mais perto do gol na pri-
meira etapa. Aos 14 minutos 
Wellington recebeu na entrada 
da área e mandou uma bom-
ba no travessão. Cinco minu-
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ESPORTE

CIRCUITO PAULISTA

MUNDIAL DE CLUBES

tos depois, Corrêa levantou a 
bola para área e Fio cabeceou 
com perigo pra fora. Viturino 
ainda desperdiçou boa chance 
na reta final ao sair na cara 
do gol e errar a finalização.

No segundo tempo, o 
técnico Rodrigo Fonseca fez 
alterações e o time do Rio 
Preto voltou melhor no jogo. 
Logo no primeiro minuto, 
Pedro recebeu na esquerda, 
cortou para o meio e bateu 
colocado para marcar um belo 
gol e colocar o time da casa 
na frente.

O Capivariano respondeu 
com André Martins. Depois 
de um cruzamento da direita, 
a defesa do Rio Preto furou 
ao tentar cortar e o jogador 

do Noroeste finalizou para 
a defesa de Lúcio. Aos 14 
minutos, Pedro Favela rou-
bou a bola no meio-campo e 
rolou para Maycon na ponta 
esquerda, que cortou para o 
meio e bateu, marcando o 
segundo gol do Jacaré.

O Capivariano ainda teve 
duas boas chegadas com 
Corrêa batendo uma falta que 
passou raspando a trave e 
com Yuri, que cortou o zaguei-
ro dentro da área e chutou 
para fora. No entanto, o es-
meraldino ficou a vitória.

Em quarto lugar na Série 
A3, o Rio Preto visita o São 
José na quarta-feira (8). No 
mesmo dia o Capivariano re-
cebe a Matonense.

Muller Merlotto Silva

Divulgação Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

lotado, o zagueiro aproveitou 
um cruzamento na cobrança 
de escanteio pela esquerda 
e marcou de cabeça o gol de 
empate do Rubro contra a Ponte 
Preta. O resultado em um a um 
garantiu o título da A2 ao Amé-
rica daquele ano, já que o time 
tinha a vantagem do empate 

por ter melhor campanha que 
a equipe de Campinas, além do 
retorno para a elite. Esse foi o 
último título do time profissional 
do América.

Depois da passagem pelo 
América, Zambiasi também jo-
gou pelo Avaí, Iraty e se aposen-
tou em 2003 no São José-RS.

de cinco jogadores que estavam 
servindo a seleção na disputa da 
Copa Africana de Nações.

No ano passado, os dois 
times também participaram do 
Mundial, com Palmeiras caindo 
para o Tigres na semifinal e o Al 
Ahly para o Bayern de Munique. 
Na disputa de 3º lugar, o time 
do Egito levou a melhor por 3 
a 2 nos pênaltis depois de um 

empate em zero a zero no tempo 
normal.

Ficha Técnica
Palmeiras x Al Ahly
Mundial de Clubes
Dia: 08/02
Horário: 13h30
Local: Estádio Al Nahyan 

(Abu Dhabi, Emirados Arabes)
Transmissão: Band e Band 

Sports

participar de competições. Temos 
muitos praticantes que são da 
polícia e do corpo de bombeiros, 
por exemplo. Queremos tirar o 
estigma de associarem a luta de 
braço a ser apenas uma cosia 
de bar ou uma brincadeira de 
criança”, comentou.

No próximo sábado (12), Ma-
theus participará de uma compe-

tição em Sorocaba. Assim como 
em outros torneios de lutas, os 
campeonatos de Arm Wrestling 
são divididos em categorias que 
levam em consideração o peso 
e a idade do atleta. Os campeo-
natos também ser divididos em 
categorias para quem utiliza o 
braço esquerdo e quem utiliza 
o direito.

São Paulo, no Sport Clube Corinthians, 
no início de janeiro, com título de Laura 
Lisboa, nos 16 anos. Em São Carlos, 
Pedro Melli foi campeão de duplas nos 
18 anos e Antônio Marques, o Tuco, 
vice em duplas nos 12 anos.

Na sequencia, os tenistas de Rio 
Preto foram jogar em São Bernardo do 
Campo, onde Arthur Brom foi campeão 
de simples nos 16 anos, Tuco ficou 

com mais um vice em duplas e João 
Faggioni abocanhou um vice de duplas 
nos 14 anos.

Já na última semana a A&O teve um 
dois títulos em Santos, nos 18 anos, 
com Isadora Fares, Pedro Melli e Victor 
Pagotto, nas duplas dos 18 anos, e 
mais um vice de Tuco, nos 12 anos, 
nas duplas, além de ter outros atletas 
chegando nas semifinais do torneio.

saindo. Quero muito poder 
ajudar a equipe fazendo gols 
e buscar o título que o clube, 
nossos torcedores e a cidade 
merecem”, comentou o ata-
cante.

Ele também falou sobre o 
início complicado do Galo Azul 
na competição. “Os dois pri-
meiros jogos não conseguimos 
a vitória. Doeu bastante, foi di-
fícil de digerir porque sabíamos 
que tínhamos totais condições 
de vencer, já que controlamos 
boa parte dos jogos”, afirmou 
Romão.

O Desportivo Brasil chega 
para o jogo depois de perder 
os três primeiros jogos. “O 
Desportivo é uma excelente 
equipe, acredito que seja o 
time com a melhor estrutura da 
divisão. Não começaram bem, 
mas nem por isso estamos 

pensando que será um jogo 
fácil. Mesmo sendo na casa 
deles, vamos impor nosso ritmo 
e buscar a vitória”, comentou o 
atacante do Galo.

Para o duelo, o técnico Mar-
celo Henrique Dias contará com 
os retornos do meio-campista 
Índio e do zagueiro Washington, 
ambos expulsos no jogo contra 
o São Bernardo. O Galo Azul 
está atualmente na 11ª posi-
ção da tabela com 4 pontos.

Ficha Técnica:
Desportivo Brasil x Olím-

pia
Série A3 do Campeonato 

Paulista
Dia: 08/02
Horário: 15h
Local: Estádio Ernesto Roc-

co (Porto Feliz)
Transmissão: Paulistão 

Play e Eleven
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Obras e cenários inspirados em Van Gogh 
são expostos em shopping de Rio Preto

Mais atrações  de peso são 
confirmadas no Country Bulls

Senac promove capacitação 
profissional com cursos gratuitos

Pescador captura peixe de 
mais de 100 quilos no litoral 

A dupla rio-pretense Zé Neto 
e Cristiano é a terceira atra-
ção confirmada para o Riopreto 
Country Bulls, que acontece em 
julho deste ano, no Recinto de 
Exposições.

Os cantores se apresentarão  
no dia 15 de julho, e para com-
pletar a noite, após “curar todas 
as feridas” com os cantores 
sertanejos, é hora de agitar a 
madrugada com a  quarta atração 
confirmada os DJs do Jettlag. 

Ontem à tarde foi a vez de o 
rodeio Country Bulls de Rio Preto 
confirmar  mais uma atração 
para a semana de shows. Com 
presença em quase todos os 
rodeios, é claro que nesse ano 
pós- pandemia e com retorno das 
atividades culturais e programa-
ções de shows voltando a todo 
vapor - não poderia ficar de fora 
a dupla Jorge e Matheus.

A presença da dupla sertaneja 
acabou de ser confirmada no Ins-
tagram oficial do rodeio Country 
Bulls. Jorge e Matheus cantará no 
sábado, dia 16 de julho.

A atrações estão sendo con-

O Senac Rio Preto promove 
de 8 de fevereiro a 12 de março 
o evento Pós-Graduação: Cone-
xões mercado de trabalho 2022.

Gratuito e aberto ao público, 
o evento debaterá o mercado 
de trabalho, suas tendências 
e demandas nas mais diversas 
áreas, com destaque para o 
marketing digital, que será foco 
de quatro dos seis encontros.

Nos últimos dois anos, espe-
cialmente por conta das restri-
ções impostas pela pandemia, 
o mundo digital se tornou a 
grande aposta para as empre-
sas continuarem suas vendas 
e, com isso, veio o crescimento 
acelerado do marketing digital, 
área responsável por alavancar 
a visibilidade e os negócios de 
empresas, marcas e produtos.

Segundo a Pesquisa Ma-
turidade do Marketing Digital 
e Vendas no Brasil, 94% das 
empresas escolheram o marke-
ting digital como estratégia de 
crescimento. E essa alta no 
interesse por parte das empre-
sas levou a um aumento na 
demanda por profissionais com 
conhecimentos na área, como 
afirma Emerson Mistico, docente 
da pós-graduação do Senac Rio 
Preto.

No entanto, apesar do cres-
cimento acelerado da área, ela 
ainda desperta muitas dúvidas, 
afirma o docente. “São dúvi-
das diversas que vão desde a 
produção de conteúdo para a 
internet até como se destacar 
atualmente no mercado, de 
maneira a ajudar as empresas 
a conquistar mais clientes e 
criar relacionamento com seus 
consumidores.”

Programação
No dia 9 de fevereiro, o 

tema será “Negócios, Pessoas 
e Marketing Digital: Fórmulas de 
Sucesso”. A proposta da ativi-
dade é debater como estar pre-
parado para utilizar os recursos 
do marketing digital e conseguir 
uma vaga em um mercado que 
busca este profissional. Parte 
fundamental deste processo é 
pensar em novos modelos de 
negócios, adequados a novos 
tempos, e compreender que as 
pessoas são parte fundamental 
deste processo de mudança.

No dia 12 de fevereiro, o 

Um pescador capturou um 
peixe de cerca de 100 quilos 
na tarde deste domingo (6) em 
Canguaretama, no litoral sul 
potiguar. O peixe pescado é da 
espécie Camarupim, também 
conhecido como Pirapema.

Gilvan Paulo do Nascimento, 
de 41 anos, disse que teve que 
fazer muita força pra tirar o peixe 
da água. “Eu peso 55 quilos e 
tirar um peixe de 100 quilos da 

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Pela primeira vez na região, 
uma exposição de obras e ce-
nários inspirados no universo de 
Van Gogh será exposta em São 
José do Rio Preto.

A exposição ficará no piso 
térreo Shopping Iguatemi até 
domingo, 13. O evento é total-
mente gratuito. Inclusive algu-
mas escolas da região vão levar 

RODEIO RIO PRETO

RIO GRANDE DO NORTE

INÉDITO

firmadas aos poucos pelo ins-
tagram, e será divulgado mais 
cantores ao longo dos dias.

O rodeio que está marcado 
para segunda semana de julho, 

até o momento, seguirá todas as 
medidas impostas para a preven-
ção da Covid-19.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

água foi luta, foi muita força, e 
eu ainda precisei da ajuda de 
outro pescador”, disse.

O pescador contou que co-
meçou a pescaria por volta das 
15h, quando o peixe de quase 
100 quilos teria atacado a 
isca e ficado preso na linha de 
nylon. Duas horas depois, com 
a ajuda de outro pescador, ele 
conseguiu tirar o peixe do mar.

O peixe de 2, 25 metros de 
comprimento foi vendido rapi-

damente por R$ 500. “Depois 
apareceram outras pessoas 
para comprar mais caro, mas 
aí eu já tinha vendido”, disse 
Gilvan.

Segundo ele, essa não é a 
primeira vez que ele pesca um 
‘peixão’. “No ano 2000, no 
período do carnaval, eu pesquei 
um da mesma espécie, mas 
um pouco menor. Pesco desde 
criança, já tenho costume com 
o mar”, disse o pescador.

Reprodução

Divulgação
Divulgação

Divulgação

Divulgação

seus alunos para embarcar nes-
se universo do pintor holandês.

A exposição conta com re-
cursos de cores, sons e aromas, 
onde é possível se conectar 
com as telas e a vida do artista 
pelas suas cartas narradas nos 
ambientes. A aventura começa 
com um texto extraído de uma 
das cartas do pintor a seu irmão 
caçula, seguindo para uma tela 

que faz parte do Museu Van 
Gogh em Amsterdam, a tela foi 
produzida durante as últimas 
semanas de vida do pintor, entre 
outras obras. 

O evento conta ainda com 
um labirinto de flores, realidade 
virtual, projeções imersivas, efei-
tos multiplicados através de es-
pelhos e no piso 1 do Shopping 
ainda possui uma obra com 12 
metros quadrados, tratasse de 
uma réplica fiel a tela que re-
trata o quarto em que o pintor 
morou durante sua estadia no 
interior da França, em Arles. No 
local é possível se sentir dentro 
da própria obra e fazer registros 
fotográficos.

A exposição acontece de 
segunda à sábado das 10hrs às 
22hrs. E domingo e feriados das 
12hr às 20hrs da noite.

Para participar da exposição 
é preciso agendar através do 
site: https://bileto.sympla.com.
br/event/71073

(Colaborou Sarah Belline)

tema é “Planejamento Estratégi-
co de Marketing Digital: entenda 
como criar uma presença digital 
eficiente”. Esta atividade tem 
como objetivo apresentar ao 
público, por meio de exemplos 
práticos de mercado, o concei-
to de “presença digital” e sua 
importância para a captação de 
novos clientes, independente-
mente do tamanho da empresa, 
além de apresentar técnicas e 
ferramentas úteis para o de-
senvolvimento de uma presença 
digital forte.

“GoogleAds para pequenas 
empresas: saiba por que seu 
negócio precisa utilizar esta fer-
ramenta” é o tema da atividade 
que será realizada no dia 26 
de fevereiro de 2022. Esta pa-
lestra/oficina sobre Google Ads 
tem como objetivo apresentar o 
que é a plataforma, como ela 
funciona, quais seus benefícios 
para pequenas empresas e por 
que ela é tão imprescindível para 
todos os negócios do século XXI.

Já no dia 12 de março o 
tema será “Produção de conte-
údo para Redes Sociais de em-
presas: como produzir conteúdo 
de impacto e atrair mais audiên-
cia para seu perfil”. O objetivo 
desta atividade é apresentar 
ferramentas e técnicas para 
identificação do comportamen-
to e da jornada do consumidor 
on-line, com a finalidade de 
desenvolver conteúdo relevante 
para redes sociais e gerar novas 
oportunidades de atrair novos 
consumidores.

As atividades são abertas 
para todos, mas, segundo Mis-
tico, possuem um perfil mais 
indicado para profissionais que 
queiram entender como utilizar 
o marketing digital para atrair 
a atenção de consumidores 
pela internet, seja para a sua 
empresa ou como prestadores 
de serviços. “São atividades que 
visam ajudar estes profissionais 
a encontrarem o ponto inicial e 
ferramentas que possam aju-
dá-los no início desta jornada.”

Além disso, quem participar 
do evento terá direito a certifi-
cado de participação, além de 
20% de desconto nos cursos do 
Senac (de acordo com a política 
de descontos). Este desconto 
pode, por exemplo, ser utilizado 
em qualquer um dos cursos de 

pós-graduação com inscrições 
abertas agora em 2022.

Para se inscrever, acesse o 
portal Senac: https://www.even-
tos.sp.senac.br/evento/conexo-
es-mercado-de-trabalho-2022/.

Formação na área
Para aqueles que têm inte-

resse na área e estão em busca 
de opções para qualificação, o 
Senac São José do Rio Preto 
está com inscrições abertas 
para o curso de pós-graduação 
em Marketing Digital e E-com-
merce. Com duração de 12 me-
ses, o curso aborda os principais 
assuntos sobre o tema, capaci-
tando os alunos para atuarem 
com planejamento e desenvolvi-
mento de projetos voltados para 
o digital, do entendimento da 
jornada do consumidor on-line 
até a escolha ideal de platafor-
mas de comércio eletrônico.

Serviço
“Big data, Controladoria e 

PMI: Números e os segredos do 
planejamento”

Dia: 8 de fevereiro
Horário: das 19 horas às 

21 horas
“Negócios, Pessoas e Marke-

ting Digital: Fórmulas de Su-
cesso”

Dia: 9 de fevereiro
Horário: das 19 horas às 

21 horas
“Design de interiores: Um 

papo sobre o uso dos espaços 
no pós pandemia”

Dia: 10 de fevereiro
Horário: das 19 horas às 

20 horas
“Planejamento Estratégico 

de Marketing Digital: entenda 
como criar uma presença digital 
eficiente”

Dia: 12 de fevereiro
Horário: das 9 horas às 

12h30
“GoogleAds para pequenas 

empresas: saiba por que seu 
negócio precisa utilizar esta 
ferramenta”

Dia: 26 de fevereiro
Horário: das 9 horas às 

12h30
“Produção de conteúdo para 

Redes Sociais de empresas: 
como produzir conteúdo de 
impacto e atrair mais audiência 
para seu perfil”

Dia: 12 de março
Horário: das 9 horas às 

12h30



A-8 SOCIALSão José do Rio Preto, terça-feira
08 de fevereiro de 2022 Jornal

LUIZ SÉRGIO Montanari 
Franzotti e Nicolle Bianchini 
levaram a fi lha Nina Luz, com 
menos de um aninho, para 
conhecer o mar, no Ceará. 
Eles estão hospedados no 
maravilhoso Carmel Charme 
Resort.

 
ASTÉRIA QUINTANA es-

teve em Poços de Caldas, 
participando da formatura de 
sua fi lha Marina Quintana, no 
curso de medicina veterinária 
PUC – Minas. Sucesso nessa 
nova profi ssão.

 
A ARQUITETA  Andraci-

zinha Maria Atique assumiu 
idade redonda (40 anos) muito 
bem vividos, dias atrás, come-
morando com sua família em 
Rio Preto.  Ela, atualmente 
reside em São Paulo. 

 
GISLAINE SINHORINI pas-

sou o final de semana em 
relax total com familiares em 
sua casa de veraneio, no 
Condomínio Enseada Azul 2, 
em Fronteira.

 
MARIA HELENA Naime 

Thomé de Vasconcellos Grisi, 
arquiteta, está recebendo com 
delicioso cafezinho, clientes e 
amigos, em novo e bem mon-
tado escritório, na Redentora 
Mall, rua Penita, 3242.

 
JULIETA (JUJU) Mussi 

Passolongo, ao lado do em-
presário, Gilberto Passolongo, 
e dos fi lhos, Caroline (Carol) e 
Christian, ganhou idade nova 
no fi nal de semana. Parabéns!

 
A MÉDICA PATRÍCIA Dória 

Lourenço, ao lado do marido, 
empresário, Serginho Marão 
Lourenço, ganhou idade nova 
no domingo, em Balneário 
Camboriú, onde o casalzinho 
reside.

Detalhes
não tão pequenos...

Platz by Tarraf
Uma experiência urbana como 
Rio Preto nunca viu. Uma 
combinação perfeita entre arte, 
design, cultura, paisagismo e 
lazer. A TARRAF, no comando 
do presidente e engenheiro 
Olavo Taraf, inova mais uma 
vez e traz para a cidade um 
pedacinho do coração de Berlim 
em seu novo projeto, o Platz by 
Tarraf. Inovador em todos os 
sentidos, o empreendimento 
é o primeiro de Rio Preto a 
ser assinado pelo prestigiado 
Escritório de Paisagismo Burle 
Marx. O nome é inspirado na 
histórica e emblemática praça 
alemã Potsdamer Platz.

Rodeo Country Bulls
Emílio Marques já começou 
preparar a grade de shows 
para mais uma edição do 
mega evento Riopreto Rodeo 
Country Bulls, que acontece 
em julho deste ano, no Recinto 
de Exposições. O Embaixador 
Gusttavo Lima, canta na quinta-
feira, dia 14. E no sábado, 16 de 
julho, a dupla Jorge & Matheus 
anima a galera dos camarotes e 
das arquibancada. No domingo, 
encerramento do Rodeo Country 
Bulls, showzaço “As Patroas”, 
com Maiara e Maraisa, em 
homenagem a cantora Marília 
Mendonça.

Rio Preto Weilers
Está aberta a temporada do Super Bowl, final do campeonato da 
NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. O 
evento é considerado um dos mais esperados e importantes do 
calendário esportivo. O Riopreto Shopping recebe na Praça 2 de 
eventos a nova exposição “Futebol Americano: a história da NFL e 
do Rio Preto Weilers”, que está em cartaz até o dia 13 de fevereiro, 
com realização da equipe de futebol americano de Rio Preto, 
Weilers, em parceria a loja New Era. Os clientes vão conferir de 
forma gratuita a história do esporte através de fotografias históricas 
e cliques dos treinos do time que há 12 anos atua na cidade, sendo 
a única equipe de futebol americano de Rio Preto.

A pergunta é...
Geraldo Alckmin está perdendo 
a fé? Não custa nada lembrar 
o ex-governador de São Paulo, 
que Lula, o seu candidato 
a presidente “passou a vida 
inteira” chamando o EX-TUCANO 
de Satanás.

Tel. (17) 3233-4888

Conforto e 
segurança
Assim como a praça que o 
inspira, o Platz terá conforto, 
segurança, mas será também 
um espaço de convivência 
vibrante, moderno e conectado, 
que atrai, mas também se 
relaciona com a vida urbana 
ao seu redor. Com VGV de 
R$ 130 milhões, o Platz é 
um dos grandes projetos da 
TARRAF para 2022. O Platz 
será construído na Avenida JK, 
esquina com a Francisco Chagas 
de Oliveira. Versátil, terá 367 
unidades, distribuídas numa 
torre de 21 pavimentos, desde 
studios até apartamentos com 
3 dormitórios. Terá também 22 
lojas, algumas com espaços de 
quase 600 m².

Fique por Dentro
O Senac São José do Rio Preto promove a partir de hoje, dia 8 até 12 
de março o evento Pós-Graduação: Conexões mercado de trabalho 
2022. Gratuito e aberto ao público, o evento contará com seis 
atividades que vão esclarecer dúvidas e preparar profissionais dentro 
de diversas áreas, com destaque para o marketing digital, um dos 
segmentos que mais crescem no mercado atualmente.

Festa prometida
João  Rober to  Saes ,  a l to 
funcionário aposentado do Banco 
do Brasil e nas horas vagas, 
torcedor e comentarista esportivo 
nas transmissões dos jogos dos 
dois times, nas rádios Interativa 
e Espaço Aberto, ainda não 
cumpriu a festa prometida. Alega 
necessidade de isolamento, uso 
de máscara e distanciamento 
entre os convidados. Por isso a 
festa vai ser adiada mais uma 
vez, pelo mesmo motivo do ano 
passado: os convidados fazem 
parte do grupo de risco.

Sicredi inaugurada
Foi inaugurada ontem com a 
presença da diretoria, imprensa 
e seletos convidados, deviado 
a pandemia, a nova agência 
Sicredi em Rio Preto, na Avenida 
Francisco Chagas Filho 875, 
com espaço exclusivo para 
investidor. A agência foi montada 
para oferecer aos associados 
de Rio Preto e região, uma 
nova experiência em serviços 
financeiros. O Sicredi segue 
ampliando investimento no 
Estado de São Paulo.

Confi rmação dia 10
Com informação da assessoria 
do mega evento Carnaval 
OBA Festival, realizado em 
Votuporanga, que a próxima 
edição será transferida para 
nossa São José do Rio Preto, em 
2023, a organização do evento, 
vai divulgar a confirmação na 
próxima quinta-feira, dia 10 
de fevereiro. Até lá vamos ficar 
aguardando!  O Carnaval OBA 
Festival completa 15 anos 
neste ano. 

A União Faz a Vida
Baseada no propós i to do 
Cooperativismo de promover 
desenvolvimento econômico e 
social, a Sicredi Noroeste SP 
implantou o Programa A União 
Faz a Vida (PUFV) nos municípios 
paulistas de Catanduva, Mirassol, 
José Bonifácio, Palestina e Tanabi, 
em parceria com as prefeituras 
municipais. O Programa A 
União Faz a Vida, principal 
iniciativa de responsabilidade 
social na instituição financeira 
cooperativa, tem como objetivo 
r e s g a s t a r  v a l o r e s  c o m o 
respeito, diálogo, solidariedade 
e empreendedorismo para 
transformar realidades por meio 
da educação cooperativa.

Fique sabendo...
O Praça Shopping, centro de compras localizado no calçadão de 
Rio Preto, realiza de 12 a 19 de fevereiro a primeira edição do ano 
do Economix. Os clientes poderão aproveitar os descontos indo 
diretamente até o local ou acessando as redes sociais/site das lojas 
participantes. A já tradicional campanha promocional é uma excelente 
oportunidade para aqueles que querem adquirir produtos de diversos 
segmentos a preços mais atrativos. A vasta gama de mercadorias 
engloba: roupas, calçados, acessórios, perfumaria, entre outros. Os 
descontos variam de 20% a 70%, com opções de pagamentos variadas.

DiáriodoBob
De olho em fusão. Com atuação no mercado de saúde de Rio Preto (leia-se HB Saúde), o Grupo Hapvida, o 

terceiro maior do país em beneficiários, sobe na Bolsa de Valores por conta de suas fusões exitosas. As ações da 
operadora de saúde subiram 22% em janeiro, a maior valorização da B3, com a iminência da conclusão de sua 
fusão com a NotreDame Intermédica, prevista para este mês. A transação já foi autorizada pelo CADE. Segundo o 
Credit Suisse, apesar do menor crescimento orgânico, a tese da empresa é sólida e reforçada pela fusão. Sentin-
do-se em casa. Pela enésima vez, desde sua primeira eleição para deputado estadual em 1999, Rodrigo Garcia, 
sempre que desembarca no aeroporto de Rio Preto, um grupo de fiéis seguidores (eleitores), tem feito as honras 
da casa ao recebe-lo de maneira informal e cordial. Hoje, com mais de vinte anos no exercício político, como vice 
governador de São Paulo, quase sempre investido no cargo de governador, os hosts vão aparecendo e devem 
seguir aumentando neste período de disputa para o governo de São Paulo, onde Rodrigo será um dos principais 
atores. Fim da picada. Nosso Estado de São Paulo aplicou mais de um terço (34,3%) das doses de reforço no Brasil, 
de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa. Números coletados até no final da semana, apontam 
que essa parcela equivale a 38% de população do Estado de SP. Em números físicos, esse universo totaliza 
16,9 milhões de pessoas. Dados do IBGE apontam que residem no Estado 21,8% da população brasileira. Pela 
afinidade que vem desde a primeira campanha eleitoral para deputado estadual do vice governador Rodrigo Garcia, 
em 1999, já faz parte dos nossos costumes, nem sempre para apertar nossas mãos, mas, de vez em quando, 
acompanha-lo e apresenta-lo em seus atos públicos, como aconteceu no sábado, quando a convite do prefeito 
de Uchoa Claudio Martins, subi ao palco das estrelas para apresentar o evento de entrega da Aldeia do Artesãos, 
tendo como convidados os deputados Arnaldo Jardim, Carlão Pignatari, Itamar Borges e Sebastião dos Santos. Salva 
pela audiência. A volta das propagandas do governo federal, destacando feitos BOLSONARIANOS nas emissoras de 
TV e rádio, finalmente está de volta a Rede Globo. O motivo tem sentido e o presidente foi obrigado a engolir uma 
determinação do Ministério das Comunicações que, segundo dados da SECON (Secretaria de Comunicação da 
Presidência da República) a grana “oficial” tem que ser distribuída conforme audiência nacional e, por isso, com 
seus 34% de telespectadores a Globo vai embolsar R$65,5 milhões contra R$53,9 milhões destinados ao canal do 
bispo Edir Macedo e a emissora de Silvio Santos (SBT). Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com exclusividade 
para o jornal DHOJE às terças, quintas e sábados) (Esta coluna é publicada com exclusividade para o jornal 
DHOJE às terças, quintas e sábados) Ponto e basta!

henriforne@gmail.com

bobtoledo@gmail.com

Roberto
 Toledo

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
MUITO CUIDADO, A ESTRADA PARA O INFERNO ESTÁ REPLETA DE ROSAS. 

Sorria, beba muito champagne e seja feliz!

Fabrício Assunção e sua musa Victoria Komorowski em almoço e show no Villa 
Conte. Foto Luízinho Bueno
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6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
8 DE FEVEREIRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
 

VETOS: 
01 - Veto Total nº 63/21,  ao  Autógrafo nº 15.574/2021, originado do  Projeto de Lei nº 004/2021, do  
Vereador Pedro Roberto Gomes, que dispõe sobre o acesso de pessoas com Transtorno do Espectro Autista 
– TEA aos direitos assegurados no art. 3º da Lei Nacional nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, no 
âmbito do município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
02 – Veto Total nº 64/21 ao autógrafo nº 15.578/21, originado do Projeto de Lei nº 294/21, de autoria do 
Ver. Francisco Sávio Ruel Júnior, que dispõe sobre a divulgação, no sítio eletrônico oficial do município, 
do fornecimento mensal e do estoque de medicamentos disponíveis nas farmácias públicas municipais. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
PROJETOS DE LEI 
03 – 267/2020 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a permissão de retirada e apreensão do veículo estacionado em via pública durante serviço de 
recapeamento e pavimentação asfáltica no Município de São José do Rio Preto – SP.  
(QUÓRUM MAIORIA SIMPLES)  
 
04 – 298/21 – VER. JORGE MENEZES – 2ª DISC.VOT 
Altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 13.828, de 16 de julho de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de reparação dos danos causados às calçadas e vias públicas pelas empresas concessionárias, 
permissionárias e demais prestadoras de serviços públicos. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
 
05 – 413/21 – VER. JORGE MENEZES – 1ª DISC./VOT 
Permite a ligação de água e instalação de hidrômetro em áreas verdes revitalizadas e mantidas por 
particulares. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 

                                                                                  Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 04/02/2022 
 
 
 

 

5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
8 DE FEVEREIRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 09:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
 

VETOS: 
01 - Veto Parcial nº 21/2021, ao autógrafo nº 15.192/2020, originado do Projeto de Lei nº 334/2020, do 
Executivo, que dispõe sobre o Zoneamento e as regras para o Uso e Ocupação do Solo no Município de 
São José do Rio Preto e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)   
 
02 – Veto Parcial nº 37/21 ao autógrafo nº 15.253/21, originado do Projeto de Lei nº 52/21, de autoria do 
Poder Executivo, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022 e dá outras 
providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
03 – 002/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Retifica o artigo 1º da Lei nº 5.555/94, que autorizou o Município a alienar, mediante doação ao Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, imóvel de sua propriedade.. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
 
04 – 004/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de imóveis públicos municipais, em 
favor da Assistência Social Formosa.  (QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
 
05 - 15/2020 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT 
Permite o estacionamento de veículos em horários exclusivos das 8h30 às 16h30 e das 19h30 às 5h em 
todos os corredores destinados aos ônibus do transporte coletivo, no Município de São José Rio Preto. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 

                                                                                  Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 04/02/2022 
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*PORTARIA 007/2021* 

De 28 de dezembro de 2021 

 

 

 NELSON LUIZ MARQUES DE MENDONÇA, Diretor Presidente do Fundo 
Municipal de Seguridade de Bady Bassitt, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas por lei, 

 

CONCEDE A PENSÃO POR MORTE 

 

 À sra. MARIA LUCIA LOPES SANT’ANA BRANCO , portador do RG n° 20.352.906-
6 SSP/SP, e CPF n° 258.464.068-66, em razão do falecimento do sr.   SIDINEI SANTANA 
BRANCO, servidor inativo desta municipalidade, considerando o art. 40, § 7°, inciso II 
da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 41/2003,  
c/c art. 48, II e art. 72, I da Lei Complementar Municipal n° 2236, de 03/11/2014,  a 
partir de 21 de dezembro de 2021. 

 

Fundo Municipal de Seguridade de Bady Bassitt,  28 de dezembro de 2021  

 

 

 

____________________________________________ 

                                               NELSON LUIZ MARQUES DE MENDONÇA 
Diretor Presidente 

 

 

*PORTARIA 001/2021* 

De 26 de fevereiro de 2021 

 

 NELSON LUIZ MARQUES DE MENDONÇA, Diretor Presidente do Fundo 
Municipal de Seguridade de Bady Bassitt, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas por lei, 

 

CONCEDE A PENSÃO POR MORTE 

 

 Ao sr. ANISIO BATISTA LÁZARO, portador do RG n° 11.085.286 SSP/SP, e CPF n° 
787.332.608-00, em razão do falecimento da sra.   ELISABETE DE PAULA LÁZARP, 
servidora inativo desta municipalidade, considerando o art. 40, § 7°, inciso II da 
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 41/2003,  c/c 
art. 48, II e art. 72, I da Lei Complementar Municipal n° 2236, de 03/11/2014,  a partir 
de 31 de janeiro de 2021. 

 

Fundo Municipal de Seguridade de Bady Bassitt,  26 de fevereiro de 2021  

 

____________________________________________ 

                                               NELSON LUIZ MARQUES DE MENDONÇA 
Diretor Presidente 

 

 

*PORTARIA 002/2021* 

De 01 de junho de 2021 

 

 NELSON LUIZ MARQUES DE MENDONÇA, Diretor Presidente do Fundo 
Municipal de Seguridade de Bady Bassitt, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas por lei, 

 

CONCEDE A PENSÃO POR MORTE 

 

 Ao sr. JAIRO SANTILE, portador do RG n° 22.872.151-9SSP/SP, e CPF n° 
186.292.548-82, em razão do falecimento da sra.   ANDREIA TEIXEIRA SANTILE, 
servidora ativo desta municipalidade, considerando o art. 40, § 7°, inciso II da 
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 41/2003,  c/c 
art. 48, II e art. 72, I da Lei Complementar Municipal n° 2236, de 03/11/2014,  a partir 
de 15 de maio de 2021. 

 

Fundo Municipal de Seguridade de Bady Bassitt,  01 de junho de 2021  

 

____________________________________________ 

                                               NELSON LUIZ MARQUES DE MENDONÇA 
Diretor Presidente 

 

 

*PORTARIA 004/2021* 

De 06 de julho de 2021 

 

 

 NELSON LUIZ MARQUES DE MENDONÇA, Diretor Presidente do Fundo 
Municipal de Seguridade de Bady Bassitt, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas por lei, 

 

CONCEDE A PENSÃO POR MORTE 

 

 Ao sr. CARLOS HENRIQUE PRAÇA, portador do RG n° 14.348.280 SSP/SP, e CPF 
n° 057.396.158-10, em razão do falecimento da sra.   MARLI DIAS GONÇALVES PRAÇA, 
servidora inativa desta municipalidade, considerando o art. 40, § 7°, inciso II da 
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 41/2003,  c/c 
art. 48, II e art. 72, I da Lei Complementar Municipal n° 2236, de 03/11/2014,  a partir 
de 05 de junho de 2021. 

 

Fundo Municipal de Seguridade de Bady Bassitt,  06 de julho de 2021  

 

 

 

____________________________________________ 

                                               NELSON LUIZ MARQUES DE MENDONÇA 
Diretor Presidente 

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 
59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13, parágrafo único, 
da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar-ANS, notifica os consumidores abaixo relacionados, para regularizarem 
seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta data, no setor de atendimento 
ao cliente, localizado 1º andar do nosso prédio na Avenida Murchid Homsi, 1275 
- Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:
CPF: 327.795.508; contrato nº 2130, valor devido: R$ 895,57, referente às com-
petências de 08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 331. CPF: 116.043.668; contrato nº 16147, valor devido: R$ 
535,52, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 148. CPF: 002.536.598; contrato nº 
17611, valor devido: R$ 702,46, referente às competências de 11/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 84. CPF: 074.080.388; 
contrato nº 19078, valor devido: R$ 335,56, referente às competências de 
11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 84. CPF: 
181.581.798; contrato nº 19396, valor devido: R$ 376,91, referente às competên-
cias de 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
89. CPF: 159.330.068; contrato nº 20412, valor devido: R$ 689,03, referente às 
competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 393. CPF: 080.739.398; contrato nº 29642, valor devido: R$ 
963,60, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 321. CPF: 019.038.428; contrato nº 
30811, valor devido: R$ 999,89, referente às competências de 07/2021, 08/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 373. CPF: 
248.431.468; contrato nº 31151, valor devido: R$ 1.038,78, referente às compe-
tências de 09/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 140. CPF: 262.653.628; contrato nº 32115, valor devido: R$ 2.481,76, refe-
rente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 383. CPF: 070.669.518; contrato nº 44577, valor 
devido: R$ 386,13, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 148. CPF: 169.841.278; 
contrato nº 45036, valor devido: R$ 504,50, referente às competências de 
11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
138. CPF: 420.104.968; contrato nº 49432, valor devido: R$ 493,22, referente às 
competências de 10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 209. CPF: 445.845.758; contrato nº 50854, valor devido: R$ 
407,71, referente às competências de 09/2021, 10/2021, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 260. CPF: 386.169.218; contrato nº 
55717, valor devido: R$ 902,39, referente às competências de 11/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 89. CPF: 339.799.118; 
contrato nº 58837, valor devido: R$ 345,07, referente às competências de 
11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
138. CPF: 231.646.768; contrato nº 63391, valor devido: R$ 199,94, referente às 
competências de 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 54. CPF: 404.767.538; contrato nº 64725, valor devido: R$ 644,54, refe-
rente às competências de 06/2021, 07/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 480. CPF: 088.048.568; contrato nº 66498, 
valor devido: R$ 1.558,12, referente às competências de 10/2021, 11/2021, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 209. CPF: 
459.505.248; contrato nº 68558, valor devido: R$ 625,60, referente às competên-
cias de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 363. CPF: 476.488.238; contrato nº 69724, valor devido: R$ 128,58, refe-
rente às competências de 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 84. CPF: 480.697.588; contrato nº 70874, valor devido: R$ 
329,91, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 148. CPF: 427.692.378; contrato nº 
74549, valor devido: R$ 386,27, referente às competências de 05/2021, 09/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 320. CPF: 
321.427.018; contrato nº 74796, valor devido: R$ 1.815,87, referente às compe-
tências de 09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 270. CPF: 502.740.698; contrato nº 78173, valor devido: R$ 285,80, 
referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 138. CPF: 457.664.138; contrato nº 78298, 
valor devido: R$ 133,58, referente às competências de 11/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 89. CPF: 247.608.218; contrato nº 
78919, valor devido: R$ 795,13, referente às competências de 11/2021, 12/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 138. CPF: 
352.907.078; contrato nº 79540, valor devido: R$ 548,37, referente às competên-
cias de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 138. CPF: 025.737.188; contrato nº 79638, valor devido: R$ 1.636,06, 
referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 363. CPF: 511.092.728; contrato nº 80285, 
valor devido: R$ 159,09, referente às competências de 10/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 115. CPF: 488.351.128; contrato 
nº 80897, valor devido: R$ 460,22, referente às competências de 09/2021, 
10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 270. 
CPF: 422.250.678; contrato nº 80991, valor devido: R$ 494,75, referente às com-
petências de 10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 189. CPF: 450.666.838; contrato nº 81935, valor devido: R$ 
516,98, referente às competências de 09/2021, 10/2021, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 260. CPF: 056.495.548; contrato nº 
82116, valor devido: R$ 464,02, referente às competências de 11/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 84. CPF: 495.310.048; 
contrato nº 84754, valor devido: R$ 248,29, referente às competências de 
08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
331. CPF: 351.438.108; contrato nº 85592, valor devido: R$ 1.491,26, referente 
às competências de 10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 189. CPF: 492.855.068; contrato nº 86349, valor devido: 
R$ 220,10, referente às competências de 07/2021, incluídos, juros e multas de 
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mora; Número de dias em atraso: 202. CPF: 195.207.268; contrato nº 87154, 
valor devido: R$ 300,24, referente às competências de 12/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 59. CPF: 519.398.428; contrato nº 
88284, valor devido: R$ 104,00, referente às competências de 12/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 54. CPF: 531.123.738; 
contrato nº 88589, valor devido: R$ 105,00, referente às competências de 
11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 84. CPF: 
354.489.788; contrato nº 88784, valor devido: R$ 625,49, referente às competên-
cias de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 138. CPF: 444.305.338; contrato nº 89372, valor devido: R$ 786,97, refe-
rente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 138. CPF: 215.354.808; contrato nº 89928, valor de-
vido: R$ 513,15, referente às competências de 09/2021, 10/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 250. CPF: 504.519.578; contrato 
nº 90192, valor devido: R$ 121,32, referente às competências de 12/2021, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 54. CPF: 299.885.688; 
contrato nº 90759, valor devido: R$ 481,54, referente às competências de 
11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
148. CPF: 443.962.588; contrato nº 90781, valor devido: R$ 550,29, referente às 
competências de 08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 311. CPF: 219.539.688; contrato nº 91528, valor devido: R$ 
313,20, referente às competências de 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 171. CPF: 544.758.188; contrato nº 93675, valor de-
vido: R$ 258,35, referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 393. CPF: 079.872.218; contrato 
nº 93706, valor devido: R$ 2.271,53, referente às competências de 07/2021, 
08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 373. CPF: 
439.765.458; contrato nº 93728, valor devido: R$ 525,71, referente às competên-
cias de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 148. CPF: 434.197.748; contrato nº 94272, valor devido: R$ 217,06, refe-
rente às competências de 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 89. CPF: 435.522.588; contrato nº 95046, valor devido: R$ 
330,28, referente às competências de 09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 250. CPF: 154.238.128; contrato nº 95843, 
valor devido: R$ 310,15, referente às competências de 10/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 120. CPF: 489.124.518; contrato 
nº 96510, valor devido: R$ 122,09, referente às competências de 12/2021, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 59. CPF: 490.607.008; 
contrato nº 97175, valor devido: R$ 127,23, referente às competências de 
08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 181. CPF: 
497.500.728; contrato nº 97465, valor devido: R$ 444,40, referente às competên-
cias de 09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 250. CPF: 535.558.068; contrato nº 97539, valor devido: R$ 115,21, refe-
rente às competências de 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 115. CPF: 516.440.038; contrato nº 97545, valor devido: R$ 
132,98, referente às competências de 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 176. CPF: 820.723.021; contrato nº 98378, valor de-
vido: R$ 807,24, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 311. CPF: 487.567.908; contrato 
nº 98796, valor devido: R$ 119,54, referente às competências de 12/2021, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 59. CPF: 478.177.778; 
contrato nº 98893, valor devido: R$ 266,82, referente às competências de 
11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
148. CPF: 297.204.748; contrato nº 99534, valor devido: R$ 243,42, referente às 
competências de 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 202. CPF: 555.095.028; contrato nº 99982, valor devido: R$ 268,93, refe-
rente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 148. CPF: 581.759.598; contrato nº 101290, valor 
devido: R$ 258,23, referente às competências de 09/2021, 10/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 270. CPF: 219.283.798; 
contrato nº 101494, valor devido: R$ 512,41, referente às competências de 
08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
311. CPF: 486.191.568; contrato nº 101978, valor devido: R$ 135,11, referente às 
competências de 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 110. CPF: 408.350.348; contrato nº 102254, valor devido: R$ 221,43, re-
ferente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 148. CPF: 556.335.708; contrato nº 102571, valor 
devido: R$ 205,01, referente às competências de 10/2021, 11/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 199. CPF: 980.168.818; 
contrato nº 102827, valor devido: R$ 3.922,95, referente às competências de 
07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 727. CPF: 132.119.988; contrato nº 102881, valor 
devido: R$ 766,87, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 138. CPF: 549.589.838; 
contrato nº 102929, valor devido: R$ 231,46, referente às competências de 
08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
331. CPF: 460.619.118; contrato nº 103067, valor devido: R$ 220,98, referente 
às competências de 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 59. CPF: 319.335.618; contrato nº 103085, valor devido: R$ 191,26, 
referente às competências de 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 59. CPF: 385.027.008; contrato nº 103474, valor devido: R$ 
249,20, referente às competências de 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 171. CPF: 562.971.388; contrato nº 103681, valor 
devido: R$ 229,82, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 148. CPF: 573.511.878; 
contrato nº 103721, valor devido: R$ 110,02, referente às competências de 
12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 54. CPF: 
105.041.488; contrato nº 103807, valor devido: R$ 423,78, referente às compe-
tências de 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
54. CPF: 334.258.988; contrato nº 104511, valor devido: R$ 393,70, referente às 
competências de 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 49. CPF: 556.077.598; contrato nº 104641, valor devido: R$ 212,70, refe-
rente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 148. CPF: 584.270.368; contrato nº 104832, valor 
devido: R$ 355,86, referente às competências de 09/2021, 10/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 270. CPF: 328.775.598; 
contrato nº 104845, valor devido: R$ 399,61, referente às competências de 
09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
270. CPF: 577.494.548; contrato nº 105107, valor devido: R$ 346,94, referente 
às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 383. CPF: 227.918.348; contrato nº 105158, valor devido: 
R$ 215,44, referente às competências de 11/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 89. CPF: 453.705.058; contrato nº 105652, 
valor devido: R$ 132,01, referente às competências de 10/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 108. CPF: 580.301.308; contrato 
nº 105921, valor devido: R$ 372,97, referente às competências de 07/2021, 
10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
300. CPF: 472.349.878; contrato nº 106052, valor devido: R$ 125,61, referente 
às competências de 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 212. CPF: 581.054.018; contrato nº 106549, valor devido: R$ 258,18, 
referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 311. CPF: 411.732.618; contrato nº 106718, 
valor devido: R$ 226,98, referente às competências de 11/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 87. CPF: 583.688.908; contrato nº 
106978, valor devido: R$ 162,76, referente às competências de 09/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 140. CPF: 364.841.288; 
contrato nº 107767, valor devido: R$ 378,25, referente às competências de 
11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
148. CPF: 468.307.688; contrato nº 107816, valor devido: R$ 332,27, referente 
às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 138. CPF: 401.774.938; contrato nº 108072, valor devido: 
R$ 386,68, referente às competências de 09/2021, 10/2021, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 260. CPF: 586.078.238; contrato nº 
108388, valor devido: R$ 355,81, referente às competências de 10/2021, 
11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 209. CPF: 
458.362.348; contrato nº 108618, valor devido: R$ 399,94, referente às compe-
tências de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 373. CPF: 452.701.698; contrato nº 109164, valor devido: R$ 157,86, 
referente às competências de 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 84. CPF: 308.180.278; contrato nº 109201, valor devido: R$ 
461,28, referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 373. CPF: 219.429.228; contrato nº 109686, 
valor devido: R$ 493,47, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 321. CPF: 579.178.878; 
contrato nº 109920, valor devido: R$ 262,67, referente às competências de 
09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
270. CPF: 353.765.508; contrato nº 110046, valor devido: R$ 605,03, referente 
às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 148. CPF: 587.462.478; contrato nº 110071, valor devido: 
R$ 175,68, referente às competências de 08/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 181. CPF: 409.030.328; contrato nº 110278, 
valor devido: R$ 721,57, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 331. CPF: 563.428.478; 
contrato nº 110336, valor devido: R$ 257,74, referente às competências de 
11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
138. CPF: 284.056.088; contrato nº 110441, valor devido: R$ 342,70, referente 
às competências de 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 171. CPF: 566.461.958; contrato nº 110492, valor devido: R$ 114,31, 
referente às competências de 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 110. CPF: 428.533.028; contrato nº 110508, valor devido: 
R$ 724,95, referente às competências de 11/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 89. CPF: 078.859.001; contrato nº 110703, 
valor devido: R$ 280,82, referente às competências de 09/2021, 10/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 250. CPF: 589.280.808; 

contrato nº 110732, valor devido: R$ 224,49, referente às competências de 
08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 181. CPF: 
481.458.868; contrato nº 110888, valor devido: R$ 317,74, referente às compe-
tências de 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
84. CPF: 589.080.638; contrato nº 110982, valor devido: R$ 229,60, referente às 
competências de 08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 331. CPF: 567.507.948; contrato nº 111093, valor devido: R$ 
525,26, referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 373. CPF: 256.229.208; contrato nº 111129, 
valor devido: R$ 682,96, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 148. CPF: 420.146.808; 
contrato nº 111137, valor devido: R$ 399,94, referente às competências de 
10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
209. CPF: 434.734.348; contrato nº 111217, valor devido: R$ 323,78, referente às 
competências de 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 84. CPF: 588.834.898; contrato nº 111249, valor devido: R$ 251,89, refe-
rente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 148. CPF: 590.202.828; contrato nº 111252, valor 
devido: R$ 284,44, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 311. CPF: 326.923.988; con-
trato nº 111265, valor devido: R$ 1.375,82, referente às competências de 11/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 89. CPF: 
468.800.778; contrato nº 111342, valor devido: R$ 524,92, referente às compe-
tências de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 383. CPF: 449.333.878; contrato nº 111371, valor devido: R$ 395,88, 
referente às competências de 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 84. CPF: 012.539.696; contrato nº 111394, valor devido: R$ 
792,59, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 321. CPF: 521.476.368; contrato nº 111402, 
valor devido: R$ 135,81, referente às competências de 09/2021, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 145. CPF: 521.476.368; contrato nº 
111402, valor devido: R$ 137,12, referente às competências de 09/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 145. CPF: 723.721.091; 
contrato nº 111430, valor devido: R$ 472,96, referente às competências de 
09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
270. CPF: 121.699.128; contrato nº 111439, valor devido: R$ 389,27, referente às 
competências de 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 91. CPF: 573.664.348; contrato nº 111492, valor devido: R$ 313,14, refe-
rente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 373. CPF: 351.445.178; contrato nº 111655, valor 
devido: R$ 462,25, referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 383. CPF: 513.616.058; con-
trato nº 111845, valor devido: R$ 114,31, referente às competências de 10/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 110. CPF: 
145.046.986; contrato nº 111864, valor devido: R$ 335,23, referente às compe-
tências de 08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 331. CPF: 378.125.528; contrato nº 111890, valor devido: R$ 976,92, 
referente às competências de 10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 189. CPF: 314.071.248; contrato nº 111910, 
valor devido: R$ 725,17, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 311. CPF: 444.480.138; 
contrato nº 112001, valor devido: R$ 262,75, referente às competências de 
09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
250. CPF: 588.276.378; contrato nº 112039, valor devido: R$ 342,14, referente às 
competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 138. CPF: 342.074.808; contrato nº 112060, valor devido: R$ 
504,72, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 311. CPF: 420.617.758; contrato nº 112222, 
valor devido: R$ 882,00, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 311. CPF: 487.573.838; 
contrato nº 112301, valor devido: R$ 224,49, referente às competências de 
11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 94. CPF: 
442.738.538; contrato nº 112311, valor devido: R$ 352,31, referente às compe-
tências de 09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 250. CPF: 373.925.098; contrato nº 112359, valor devido: R$ 221,13, 
referente às competências de 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 84. CPF: 248.176.088; contrato nº 112361, valor devido: R$ 
563,65, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 138. CPF: 285.960.068; contrato nº 112389, 
valor devido: R$ 518,56, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 321. CPF: 479.958.898; 
contrato nº 112606, valor devido: R$ 262,58, referente às competências de 
09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
260. CPF: 556.346.778; contrato nº 112657, valor devido: R$ 262,62, referente às 
competências de 10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 199. CPF: 550.993.918; contrato nº 112682, valor devido: R$ 
480,38, referente às competências de 10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 199. CPF: 525.593.448; contrato nº 112766, 
valor devido: R$ 262,62, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 311. CPF: 316.290.358; 
contrato nº 112937, valor devido: R$ 462,77, referente às competências de 
09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
250. CPF: 490.327.888; contrato nº 112984, valor devido: R$ 274,51, referente às 
competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 148. CPF: 592.265.138; contrato nº 113044, valor devido: R$ 
132,00, referente às competências de 09/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 140. CPF: 368.962.518; contrato nº 113092, valor 
devido: R$ 641,32, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 148. CPF: 345.753.908; con-
trato nº 113310, valor devido: R$ 472,75, referente às competências de 08/2021, 
09/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 321. CPF: 
402.591.208; contrato nº 113320, valor devido: R$ 1.301,49, referente às compe-
tências de 08/2021, 09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 365. CPF: 222.955.518; contrato nº 113362, valor devido: R$ 
517,95, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 148. CPF: 591.588.018; contrato nº 113371, 
valor devido: R$ 262,62, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 311. CPF: 467.168.638; 
contrato nº 113382, valor devido: R$ 280,64, referente às competências de 
11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
148. CPF: 271.096.128; contrato nº 113427, valor devido: R$ 507,38, referente às 
competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 138. CPF: 581.280.458; contrato nº 113535, valor devido: R$ 
345,89, referente às competências de 07/2021, 08/2021, 09/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 432. CPF: 210.382.168; contrato nº 
113605, valor devido: R$ 1.008,50, referente às competências de 11/2021, 
12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 138. CPF: 
415.118.268; contrato nº 113662, valor devido: R$ 352,31, referente às compe-
tências de 09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 250. CPF: 530.626.468; contrato nº 113670, valor devido: R$ 262,75, 
referente às competências de 09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 250. CPF: 484.182.068; contrato nº 113722, 
valor devido: R$ 262,58, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 148. CPF: 392.529.698; 
contrato nº 113787, valor devido: R$ 215,93, referente às competências de 
08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 171. CPF: 
394.495.038; contrato nº 113791, valor devido: R$ 179,27, referente às compe-
tências de 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
89. CPF: 405.511.678; contrato nº 113828, valor devido: R$ 356,66, referente às 
competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 383. CPF: 169.847.758; contrato nº 113848, valor devido: R$ 
638,68, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 148. CPF: 469.215.148; contrato nº 113849, 
valor devido: R$ 459,19, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 311. CPF: 413.842.808; 
contrato nº 113880, valor devido: R$ 400,13, referente às competências de 
09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
250. CPF: 482.829.328; contrato nº 113916, valor devido: R$ 459,19, referente às 
competências de 10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 209. CPF: 583.708.098; contrato nº 113920, valor devido: R$ 
262,62, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 311. CPF: 571.753.178; contrato nº 114041, 
valor devido: R$ 262,46, referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 383. CPF: 581.883.608; 
contrato nº 114069, valor devido: R$ 262,62, referente às competências de 
08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
311. CPF: 111.439.766; contrato nº 114096, valor devido: R$ 348,99, referente às 
competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 393. CPF: 398.649.098; contrato nº 114157, valor devido: R$ 
321,43, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 148. CPF: 507.528.548; contrato nº 114208, 
valor devido: R$ 262,54, referente às competências de 10/2021, 11/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 189. CPF: 572.122.918; 
contrato nº 114248, valor devido: R$ 262,62, referente às competências de 
07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
373. CPF: 573.168.408; contrato nº 114318, valor devido: R$ 446,85, referente às 
competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 138. CPF: 404.306.618; contrato nº 114319, valor devido: R$ 
429,74, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 321. CPF: 423.765.438; contrato nº 114395, 
valor devido: R$ 321,49, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 331. CPF: 588.014.708; 
contrato nº 114414, valor devido: R$ 272,97, referente às competências de 
08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 

311. CPF: 591.930.108; contrato nº 114418, valor devido: R$ 137,16, referente às 
competências de 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 84. CPF: 305.649.968; contrato nº 114480, valor devido: R$ 517,64, refe-
rente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 373. CPF: 489.945.238; contrato nº 114606, valor 
devido: R$ 165,96, referente às competências de 10/2021, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 120. CPF: 521.419.318; contrato nº 
114644, valor devido: R$ 255,04, referente às competências de 11/2021, 12/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 148. CPF: 
559.001.878; contrato nº 114645, valor devido: R$ 262,54, referente às compe-
tências de 10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 189. CPF: 462.126.898; contrato nº 114718, valor devido: R$ 400,10, 
referente às competências de 09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 270. CPF: 493.445.398; contrato nº 114761, 
valor devido: R$ 138,36, referente às competências de 11/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 89. CPF: 238.858.738; contrato nº 
114783, valor devido: R$ 131,96, referente às competências de 08/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 171. CPF: 491.354.488; 
contrato nº 114811, valor devido: R$ 642,35, referente às competências de 
09/2021, 10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 332. CPF: 591.545.088; contrato nº 114813, valor devido: R$ 280,69, 
referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 373. CPF: 594.247.918; contrato nº 114858, 
valor devido: R$ 262,62, referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 373. CPF: 373.905.258; 
contrato nº 114912, valor devido: R$ 1.136,46, referente às competências de 
08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
321. CPF: 588.538.708; contrato nº 114921, valor devido: R$ 583,67, referente às 
competências de 06/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 320. CPF: 594.333.788; contrato nº 114991, 
valor devido: R$ 480,38, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 321. CPF: 331.522.898; 
contrato nº 115050, valor devido: R$ 954,93, referente às competências de 
11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
148. CPF: 356.326.108; contrato nº 115078, valor devido: R$ 399,49, referente às 
competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 362. CPF: 656.529.755; contrato nº 115097, valor devido: R$ 
822,38, referente às competências de 09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 270. CPF: 451.869.778; contrato nº 115101, 
valor devido: R$ 229,60, referente às competências de 08/2021, 09/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 311. CPF: 416.571.038; 
contrato nº 115102, valor devido: R$ 423,56, referente às competências de 
08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
311. CPF: 493.501.218; contrato nº 115117, valor devido: R$ 352,19, referente às 
competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 138. CPF: 593.809.618; contrato nº 115128, valor devido: R$ 
115,37, referente às competências de 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 120. CPF: 512.587.108; contrato nº 115132, valor 
devido: R$ 137,16, referente às competências de 09/2021, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 150. CPF: 323.932.738; contrato nº 
115134, valor devido: R$ 661,70, referente às competências de 07/2021, 08/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 362. CPF: 
219.131.228; contrato nº 115351, valor devido: R$ 539,26, referente às compe-
tências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 148. CPF: 473.275.098; contrato nº 115352, valor devido: R$ 639,77, 
referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 148. CPF: 492.581.198; contrato nº 115377, 
valor devido: R$ 407,78, referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 368. CPF: 290.982.088; 
contrato nº 115380, valor devido: R$ 348,61, referente às competências de 
07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
362. CPF: 366.875.638; contrato nº 115413, valor devido: R$ 527,65, referente às 
competências de 07/2021, 08/2021, 09/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 512. CPF: 545.698.228; contrato nº 115415, valor 
devido: R$ 193,10, referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 362. CPF: 578.148.378; 
contrato nº 115437, valor devido: R$ 229,64, referente às competências de 
09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
270. CPF: 366.594.498; contrato nº 115464, valor devido: R$ 508,59, referente às 
competências de 08/2021, 09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 451. CPF: 390.247.398; contrato nº 115490, valor 
devido: R$ 36,94, referente às competências de 07/2021, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 191. CPF: 575.200.398; contrato nº 
115495, valor devido: R$ 38,39, referente às competências de 07/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 191. CPF: 426.516.768; 
contrato nº 115531, valor devido: R$ 535,45, referente às competências de 
08/2021, 09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 446. CPF: 490.342.718; contrato nº 115538, valor devido: R$ 262,67, 
referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 138. CPF: 553.474.518; contrato nº 115593, 
valor devido: R$ 148,97, referente às competências de 08/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 161. CPF: 265.067.978; contrato 
nº 115612, valor devido: R$ 656,66, referente às competências de 11/2021, 
12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 138. CPF: 
439.419.738; contrato nº 115633, valor devido: R$ 400,00, referente às compe-
tências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 138. CPF: 503.819.578; contrato nº 115662, valor devido: R$ 459,05, 
referente às competências de 10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 189. CPF: 483.184.648; contrato nº 115721, 
valor devido: R$ 376,64, referente às competências de 08/2021, 09/2021, 
10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 410. CPF: 
555.971.828; contrato nº 115724, valor devido: R$ 262,67, referente às compe-
tências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 138. CPF: 539.428.568; contrato nº 115725, valor devido: R$ 262,67, 
referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 138. CPF: 470.397.778; contrato nº 115909, 
valor devido: R$ 321,27, referente às competências de 10/2021, 11/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 189. CPF: 299.751.998; 
contrato nº 116072, valor devido: R$ 405,06, referente às competências de 
09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
260. CPF: 587.571.938; contrato nº 116074, valor devido: R$ 250,15, referente às 
competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 148. CPF: 592.526.258; contrato nº 116183, valor devido: R$ 
224,49, referente às competências de 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 84. CPF: 588.773.248; contrato nº 116258, valor de-
vido: R$ 267,28, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 138. CPF: 467.330.698; contrato 
nº 116458, valor devido: R$ 414,10, referente às competências de 09/2021, 
10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 270. CPF: 
435.829.858; contrato nº 116790, valor devido: R$ 200,96, referente às compe-
tências de 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
84. CPF: 551.573.748; contrato nº 116940, valor devido: R$ 229,60, referente às 
competências de 10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 199. CPF: 591.125.258; contrato nº 116968, valor devido: R$ 
262,58, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 148. CPF: 587.487.398; contrato nº 116985, 
valor devido: R$ 262,62, referente às competências de 10/2021, 11/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 209. CPF: 281.020.338; 
contrato nº 116988, valor devido: R$ 792,90, referente às competências de 
10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
189. CPF: 590.731.628; contrato nº 117184, valor devido: R$ 272,93, referente às 
competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 148. CPF: 568.217.418; contrato nº 117257, valor devido: R$ 
525,17, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 148. CPF: 142.662.928; contrato nº 117350, 
valor devido: R$ 751,23, referente às competências de 10/2021, 11/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 199. CPF: 562.834.118; 
contrato nº 117351, valor devido: R$ 131,96, referente às competências de 
11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 84. CPF: 
439.910.078; contrato nº 117461, valor devido: R$ 628,31, referente às compe-
tências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 133. CPF: 479.186.748; contrato nº 117485, valor devido: R$ 336,02, 
referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 138. CPF: 133.469.188; contrato nº 117490, 
valor devido: R$ 769,34, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 148. CPF: 520.246.938; 
contrato nº 117518, valor devido: R$ 229,64, referente às competências de 
11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
138. CPF: 300.342.848; contrato nº 118267, valor devido: R$ 216,23, referente às 
competências de 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 84. CPF: 518.942.458; contrato nº 118278, valor devido: R$ 516,14, refe-
rente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 138. CPF: 062.314.901; contrato nº 118287, valor 
devido: R$ 373,14, referente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 140. CPF: 297.697.868; 
contrato nº 789999, valor devido: R$ 546,26, referente às competências de 
09/2021, 10/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
270. 
Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo indicado aci-
ma, o contrato em referência estará rescindido de pleno direito conforme 
cláusula contratual em face do atraso no pagamento da taxa de mensal de 
manutenção, além da cobrança da dívida judicial ou extrajudicialmente e da 
inclusão do seu nome nos cadastros do SCPC.
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 3203-1418.


