
Legislação muda e prefeitura vai 
multar carro abandonado na rua 

RIO PRETO

PAULISTA
O Mirassol 

encara nesta 
quinta-feira 
(10) o pri-

meiro desafio 
contra um dos 

grandes do 
futebol paulis-

ta, visitando 
o Corinthians 
na Neo Quí-
mica Arena. 

O Leão tenta 
quebrar o tabu 

de nunca ter 
vencido o al-
vinegro. Em 

11 jogos, são 
7 vitórias do 

Timão e qua-
tro empates.             
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Edinho propõe 
doar área para 

Maquininha 
do Futuro

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) protocolou projeto de 
lei na Câmara Municipal em 
que pede autorização para con-
cessão de imóvel público para 
o projeto social chamado Ma-
quininha do Futuro. Trata-se de 
uma organização social que de-
senvolve atividades esportivas e 
culturais para crianças carentes 
da região norte da cidade. A 
área total é de 2,8 mil metros 
quadrados.                  Pág.A3

Pupo quer sessões 
de cinema 

adaptadas para 
pessoas autistas
O vereador Renato Pupo 

(PSDB) protocolou projeto de 
lei na Câmara Municipal para 
tornar obrigatória a realiza-
ção de sessões de cinema 
adaptadas para pessoas com 
transtorno do espectro autista 
(TEA). Consta na proposta que 
as redes de cinema deverão 
reservar, no mínimo, uma 
sessão por mês.   Pág.A3

Chelsea vence 
Al-Hilal e pega 
o Palmeiras na 
final do Mundial

O Chelsea passou sufoco, 
mas conseguiu confirmar a 
favoritismo na semifinal do 
Mundial de Clubes e bateu o 
Al-Hilal por 1 a 0 nesta quar-
ta-feira (9). Com a vitória, a 
equipe de Londres vai encarar 
o Palmeiras na decisão no 
sábado (12), às 13h30. Já o 
Al-Hilal vai disputar o 3º lugar 
contra o Al-Ahly. O gol dos in-
gleses veio aos 31 minutos.                  
   Pág.A6

Caged mostra apenas 45 empregos  
criados em 2021 para jovens aprendizes

Potirendaba 
recebe duas 

novas viaturas 
do Resgate 

para população 
Pág. A5
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Internações por 
Covid em 
São Paulo 

caem pelo 8º 
dia seguido

Pág. A5

Mega carnaval,
Oba Festival 

será em 
Rio Preto 
em 2023

Pág. A4

Exorcismo Sagrado chega aos cinemas
Pág. A4

169 CASOS
A Apeoesp regis-
trou até o fim da 
tarde desta quar-
ta-feira (9), 169 
casos confirmados 
de Covid-19 entre 
os profissionais 
da educação. Ne-
nhum em Rio 
Preto. Pág.A5
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Natureza cética e 
essência espiritual

Sobre a vivência do no-
bre sentimento universal 
— o Amor Fraterno —, 
traduzido por meio de inú-
meros gestos, atitudes, 
expressões, no mesmo 
diapasão bíblico, manifes-
ta-se o filósofo escocês 
David Hume (1711-1776). 
No seu Tratado sobre a 
natureza humana, referin-
do-se ao “intercâmbio de 
sentimentos”, capazes de 
estabelecer “padrões gerais 
inalteráveis” de costumes e 
caracteres em sociedade, 
declarou: “Mediante esses 
princípios, podemos, com 
facilidade, explicar o mérito 
que comumente se atribui 
à generosidade, ao respei-
to humano, à compaixão, 
à gratidão, à amizade, à 
fidelidade, à dedicação, ao 
desprendimento, à prodiga-
lidade, e a todas as outras 
qualidades que formam o 
caráter bom e benevolente. 
Uma propensão a senti-
mentos afetuosos torna 
um homem agradável e útil 
em todos os aspectos da 
vida; e imprime uma dire-
ção apropriada a todas as 
suas outras qualidades, as 
quais, de outro modo, po-
dem se tornar prejudiciais 
à sociedade. (...)”.

E concluiu o pensador: 
“É digno de ser notado 
que nada comove mais a 
humanidade do que um 
exemplo de extraordinária 
sensibilidade no amor ou 
na amizade, em que uma 
pessoa presta atenção às 
menores preocupações de 

ARTIGO Emprego para jovens patina 
e gera apenas 45 vagas

Depois de encerrar o ano de 
2020 com déficit na geração de 
empregos para jovens apren-
dizes, com 826 admissões e 
1.077 desligamentos (251 va-
gas perdidas), São José do Rio 
Preto fechou 2021 com saldo 
positivo. Segundo os dados do 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), o 
município teve 1.021 contrata-
ções e 976 demissões no ano 
passado, com 45 empregos 
criados.

No âmbito dos estágios, 
também houve uma recupe-
ração. O CIEE de Rio Preto 
(Centro de Integração Empre-
sa-Escola) informou que teve 
um crescimento de 8,8% de 
jovens empregados em 2021, 
com 511 vagas a mais do que 
em 2020.

Atualmente o CIEE conta 
com 386 vagas de estágio, 
sendo: 121 para Administra-

Vinicius LIMA

ECO NOMIA

EM 2021

Cerimônia faz homenagem a integrantes 
do Comitê de Retomada Econômica

As entidades da sociedade 
civil que compõem o Comitê 
de Retomada Econômica de 
Rio Preto foram homenage-
adas nesta quarta-feira, 9, 
pelo prefeito Edinho Araújo em 
cerimônia na sede do Parque 
Tecnológico, com uma réplica 
do prêmio concedido pelo Tribu-
nal de Contas do Estado (TCE).

Em concurso realizado pelo 
TCE, Rio Preto foi eleita a cam-
peã estadual em boas práticas 
administrativas que possibilita-
ram a retomada da economia 
durante a pandemia de covid. 
Foi a primeira cidade do Estado 
a criar um grupo especialmente 
voltado para o tema.

Em dezembro de 2020, o 
prefeito Edinho Araújo assinou 
decreto que criou o Comitê de 
Retomada Econômica, reunindo 
23 instituições da sociedade 
civil, poder público e universi-
dades. Sob a coordenação do 
vice-prefeito e secretário de 
Planejamento Orlando Bolçone, 
o Comitê analisou mais de 120 
propostas e propôs 99 medidas, 
das quais 33 foram adotadas 
para incentivar a recuperação 
de empresas, empregos e renda 
na cidade, como a ampliação 
da Sala de Negócios da Acirp e 
do Banco do Povo.

Isso possibilitou a liberação 

Da Redação

Divulgação

Vinicius LIMA

EMPREGOS
Balcão oferece 
31 vagas para 

consultor comercial

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto desta 
terça-feira (8) está oferecendo 
539 oportunidades de trabalho. 
As principais delas são: ven-
dedor (50), consultor comer-
cial (31), oficial de instalação 
telecom (16), telemarketing 
(12), pedreiro (12), técnico de 
enfermagem (11), auxiliar de 
vidraceiro (10), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para: 
estudantes do ensino médio 
(7), administração (5), progra-
mação e controle de produção 

Divulgação

Divulgação

de mais de R$ 5 milhões em 
linhas especiais de financia-
mento para pequenas e médias 
empresas. Outro projeto foi o 
incentivo para abertura e regu-
larização de 432 MEIs em Rio 
Preto, além de cursos profis-
sionalizantes e de qualificação. 
O Comitê também trabalha 
para a consolidação do projeto 
Cidade Inteligente, com o uso 
da tecnologia nos serviços pú-
blicos e a expansão do Parque 
Tecnológico.

Na cerimônia, o prefeito 
Edinho destacou os números 
apresentados pelo Comitê. “É 
um trabalho a muitas mãos. 
Ninguém faz nada sozinho. Rio 
Preto mostrou que tem uma 
sociedade civil organizada que 
faz com que as instituições pre-
valeçam, sempre trabalhando 
com transparência, prestação 
de contas e foco no desenvol-
vimento da cidade”.

O vice-prefeito e coordena-
dor do Comitê Bolçone disse 
que “a decisão do prefeito de 
criar um grupo especialmente 
voltado para a retomada da 
economia foi histórica e re-
presentou o compromisso da 
administração com o emprego, 
a geração de renda, ao mesmo 
tempo em que adotava todas 
as ações necessárias na área 
da saúde”.

(2), direito (1), engenharia (1), 
fiscal (1), engenharia civil (1), 
informática para negócios (1) 
e T.I. (1).

Interessados podem con-
sultar o site www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos, 
disponível gratuitamente para 
acessado via computadores, 
tabletes e smartphones conec-
tados à internet.

Quem preferir pode procu-
rar atendimento presencial no 
Balcão de Empregos no Poupa-
tempo ou na Prefeitura Regional 
Norte. Mais informações pelo 
telefone: 3211 4950.

seu amigo e está disposta a 
sacrificar por ele seus mais 
importantes interesses”.

Bela assertiva do em-
pirista britânico. Devemos 
aproveitar o ensejo para 
ressaltar que o processo de 
construção do saber não 
ocorre apenas pelas vias da 
racionalidade pura, ou so-
mente pelos palpáveis cinco 
sentidos humanos, como 
defendia Hume, desprovidos 
de um conhecimento que 
antecede o corpo físico. 
Já discorri reiteradas vezes 
sobre o assunto: não somos 
uma peremptória caixa de 
detritos biológicos, com-
posta de carne, músculos e 
ossos, pois nossa essência 
é espiritual.

Lição que o Santo Evan-
gelho de Jesus, segundo 
João, 6:63, nos provoca 
ao raciocínio: “O Espírito é 
o que vivifica; a carne para 
nada serve; as palavras que 
Eu vos tenho dito são Espí-
rito e Vida”.

José de Paiva Netto 
Đ Jornalista, radialista e 
escritor.

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

ção; 52 para Pedagogia e áreas 
relacionadas à Educação; 35 
para Publicidade e Marketing; 
22 para Contábeis; 10 para 
Áreas Informática; 43 para es-
tudantes do Ensino médio; 51 
Técnicos em Administração e 
49 para Engenharia mecânica, 
Mecatrônica e Civil. Há também 
43 vagas para jovem aprendiz.

Os interessados deverão 
acessar o portal www.ciee.org.
br ou entrar em contato pelo 

telefone 17 3003.2433.
Procura mais longa
Mesmo voltando a fechar 

com saldo positivo, a pandemia 
ainda impôs algumas dificulda-
des. Thainá Vitória Fernandes, 
17 anos, conseguiu seu primei-
ro emprego depois de passar 
cinco meses procurando.

“Foi um período de muito 
aprendizado. A Arprom me 
ajudou a me preparar para 
entrevistas. Eu fiz os cursos na 

Arprom, e mandei alguns cur-
rículos online também. Houve 
uma certa demora para me 
chamarem por conta da pan-
demia, mais depois deu tudo 
certo”, contou.

Segundo a Arprom (Associa-
ção Rio-pretense de Promoção 
do Menor), até o primeiro se-
mestre de 2020 a associação 
atendia uma média de 700 
jovens. Atualmente são cerca 
de 500 jovens atendidos.

“A pandemia impactou mui-
to, tanto no sentido de ser tudo 
online, sem que gente possa ter 
o contato com o jovem, quanto 
ao fato de muitas empresas 
fecharam. Aos poucos está se 
estabilizando, as empresas já 
retomaram as contratações. 
Passamos por um processo 
crítico, porém conseguimos 
estabilizar aos poucos. Espe-
ramos que 2022 seja bem 
produtivo para eles”, afirmou a 
coordenadora geral da Arprom, 
Maria Luiza Bueno.

O vice-presidente da Asso-
ciação Comercial e Industrial 
Gilberto Mariano ressaltou o 
trabalho dinâmico, em sintonia 
e parceria entre todas as insti-
tuições integrantes do Comitê, 
o que possibilitou a adoção de 
medidas concretas e efetivas.

As entidades homenagea-
das foram: ACIRP – Associação 
Comercial e Empresarial de 
Rio Preto; SEBRAE – Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas; SESC 
– Serviço Social do Comércio; 
SEST/SENAT–- Serviço Social do 
Transporte e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte; 
CIESP/FIESP( Centro das Indús-
trias do Estado de São Paulo 
e Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo); SINDUS-
CON – Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de 
São Paulo; FATEC – Faculdade 
de Tecnologia de Rio Preto; 
FUNFARME – Fundação Facul-
dade Regional de Medicina de 
Rio Preto; OAB – Ordem dos 
Advogados do Brasil; EMPRO 
– Empresa Municipal de Tecno-
logia; Secretaria de Assistência 
Social; Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento; Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Negócios do Turismo; Secretaria 
do Trabalho e Emprego; SESI 
–Serviço Social da Indústria; 
Sociedade de Medicina; APETI 
– Associação dos Profissionais 
e Empresas de TI; e Secretaria 
da Fazenda.

A pandemia impactou muito, tanto no 
sentido de ser tudo online, sem que gente 
possa ter o contato com o jovem, quanto 
ao fato de muitas empresas fecharam. 
Aos poucos está se estabilizando, as 

empresas já retomaram as contratações

“

”
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Trânsito muda estratégia e agora 
pode multar carro abandonado na rua
A Secretaria de Trânsito, 

Transportes e Segurança de 
Rio Preto mudou a estratégia 
de fiscalização de carros aban-
donados nas vias públicas da 
cidade. Com a promulgação 
e publicação da Lei Municipal 
Complementar 650/2021, os 
proprietários que abandonarem 
os veículos em via pública pode-
rão ser multados em 20 UFMs 
(Unidades Fiscais do Município) 
– o que equivale atualmente a 
R$ 1.385,80.

No primeiro momento, o 
fiscal que constatar a situa-
ção de abandono notificará o 
proprietário a retirar o veículo 
da rua no prazo de dez dias. A 
notificação é feita por meio de 
adesivo colado no para-brisas 
ou na lataria.

Quando a infração persiste, 
a multa é aplicada com base no 
número do Renavam. Antes da 
mudança, o carro era recolhido 
para o pátio e o proprietário 
era obrigado a pagar as diárias 
equivalentes à estadia do veí-
culo para poder retirá-lo.

Denúncia
Para denunciar caso de 

carro abandonado em via pú-

Da Redação
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MAQUININHA DO FUTURO 

INCLUSÃOINTOLERÂNCIA

Edinho quer 
conceder imóvel 

público para projeto 

Pupo quer sessões de cinema 
adaptadas para pessoas autistas

PGR vai investigar Monark 
e Kataguiri por possível 

apologia ao nazismo

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) protocolou projeto de 
lei na Câmara Municipal em 
que pede autorização para 
concessão de imóvel público 
para o projeto social chamado 
Maquininha do Futuro. Trata-se 
de uma organização social que 
desenvolve atividades espor-
tivas e culturais para crianças 
carentes da região norte da 
cidade.

Segundo o projeto de Edinho 
a área do município que será 
concedida ao projeto fica próxi-
mo ao cruzamento da Avenida 
Benedito Sufredini com a Rua 
Maria Longui, no bairro São 
Deocleciano. A área total é de 
2.827,30 metros quadrados

Caso aprovado o projeto 
a outorga do uso mediante 
concessão administrativa do 
imóvel terá duração de cinco 
anos podendo ser prorrogado. A 
entidade perderá a outorga do 

Projeto determina criação de 
portal para acompanhar obras 

Projeto de lei protocolado 
pelo vereador Jean Charles 
(MDB) pretende criar uma pla-
taforma virtual nas redes sociais 
para que a população possa 
acompanhar o andamento de 
obras executadas pela Prefeitura 
de Rio Preto.

A proposta foi protocolada 

O vereador Renato Pupo 
(PSDB) protocolou projeto de 
lei na Câmara Municipal para 
tornar obrigatória a realização de 
sessões de cinema adaptadas 
para pessoas com transtorno do 
espectro autista (TEA).

Consta na proposta que as 
redes de cinema deverão reser-
var, no mínimo, uma sessão por 
mês destinada a pessoas com o 
transtorno do espectro autista, 
assim como suas famílias.

Pupo ainda diz em seu pro-
jeto que “tais sessões, em que 
não serão exibidas publicidades 
comerciais, as luzes deverão 
estar levemente acessas e o 
volume de som será reduzido”.

As pessoas com Transtorno 
de Espectro Autista e seus fa-
miliares terão acesso irrestrito 
à sala de exibição, sendo per-
mitido entrar e sair ao longo da 
exibição. As sessões deverão 
ser identificadas com o símbolo 
mundial do espectro autista, que 

Nesta terça-feira, dia 8, o 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, determinou a ins-
tauração de procedimento para 
apurar a possível prática de 
crime de apologia ao nazismo 
pelo youtuber Bruno Monteiro 
Aiub, conhecido como Monark, 
e pelo deputado federal Kim 
Kataguiri (DEM/SP).

Durante o programa “Flow 
Podcast” transmitido nesta 
última segunda-feira, dia 7, 
Monark, que é um dos apre-
sentadores, defendeu o reco-
nhecimento, pela lei, de um 
partido nazista no Brasil. Ele 
afirmou que as pessoas teriam 
o direito de ser idiotas e até 
mesmo anti-judeus. Após as 
declarações, o youtuber foi 
desligado do programa.

Já Kataguiri, um dos convi-
dados da edição do podcast, 
disse não concordar com a 
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nesta terça-feira, 8, na Câmara 
Municipal. No projeto Jean espe-
cifica que as obras que poderão 
ser acompanhadas são as de 
infraestrutura, novas edificações, 
restauração e manutenção da 
infraestrutura municipal, edifica-
ções e patrimônio público.

“O Portal deverá ser ampla-
mente e de fácil acesso à po-

pulação, inclusive aos cidadãos 
com reduzido conhecimento de 
informática. As informações de-
vem ser claras e de fácil entendi-
mento, devendo constar: o início, 
término e o custo total da obra; a 
origem do recurso; as Secretarias 
e departamentos fiscalizadores; 
a empresa construtora e o res-
pectivo engenheiro responsável 

uso caso utilize o imóvel para 
finalidade diversa da estabele-
cida no Termo de Concessão.

O Projeto Maquininha do 
Futuro tem participação do 
vereador Bruno Moura (PSDB). 
Na justificativa o prefeito Edinho 
afirma que “a concessão de uso 
possibilitará à entidade a execu-
ção de atividades educacionais 
complementares para crianças 
e adolescentes, em contraturno 
escolar, e ofertar a crianças, 
adolescentes e adultos espaço 
de convívio e desenvolvimento 
de habilidades, de acordo com 
seu ciclo de vida, incentivando a 
socialização e a convivência co-
munitária, fortalecendo a rela-
ção familiar, a fim de contribuir 
para a prevenção e/ou proteção 
às situações de vulnerabilidade 
e/ou risco social”, afirma.

O projeto precisa da apro-
vação dos vereadores para 
ser sancionado pelo prefeito 
Edinho.

pela obra; o alcance social e 
finalidade da obra; as planilhas 
de medições de andamento das 
respectivas obras e telefone e 
e-mail para denúncias de irre-
gularidades”, conta no projeto.

Jean Charles cita trecho da 
Constituição Federal para defen-
der a legalidade do projeto onde 
afirma que “todos têm direito a 
receber dos órgãos públicos in-
formações de seu interesse par-
ticular, ou de interesse coletivo 
ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de respon-
sabilidade, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do 
Estado”.

“Nessa esteira, nenhuma 
nova despesa será criada com 
a inserção de informações para 
acompanhamento da execução 
das obras realizadas pela Pre-
feitura de São José do Rio Preto 
com a presente propositura, 
porque o site já possui estrutura 
para tal”, justifica Jean Charles.

Antes de ir à votação em 
Plenário o projeto precisa pas-
sar pelas comissões internas da 
Câmara Municipal.

criminalização do nazismo na 
Alemanha após a Segunda 
Guerra Mundial. Segundo ele, 
“por mais absurdo, idiota, anti-
democrático, bizarro, tosco que 
o sujeito defenda, isso não deve 
ser crime”.

A assessoria criminal de 
Aras vai analisar o teor das de-
clarações, já que o caso envolve 
um parlamentar com prerrogati-
va de foro no Supremo Tribunal 
Federal.

o caso específico, reiterou 
sua posição contra o discurso 
de ódio e a favor do respeito 
às diferenças, ao pluralismo 
e ao multiculturalismo, como 
reconhecido pela Constituição.

A Associação Nacional dos 
Procuradores da República 
(ANPR) já defendeu que “o direi-
to à liberdade de expressão não 
é absoluto e repudiar o nazismo 
é uma tarefa permanente, que 
deve ser reiterada por todo”.

será afixado na entrada da sala 
de exibição.

O vereador justifica o projeto 
dizendo que busca “garantir 
aos Portadores de Autismo uma 

oportunidade de desfrutar do 
cinema por meio de sessões 
adaptadas a sua especificidade, 
assegurando assim a inclusão 
social desses consumidores”, 

afirma.
A proposta ainda vai receber 

os pareceres das comissões in-
ternas do Legislativo antes de ir à 
votação no Plenário da Câmara.

blica o cidadão pode acessar 
a carta de serviços, por meio 
da opção “Reclamação de Veí-

culos em Estado de Abandono 
na via Pública” no endereço 
eletrônico www.riopreto.sp.gov.

br/carta-servicos. Outra opção 
é registrar a denúncia por meio 
do telefone (17) 3213-9660.
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Oba Festival é transferido para Rio Preto
EM 2023

Vigilantes acusam vendedor ambulante de injúria e ameaça
Dois vigilantes do terminal 

urbano de Rio Preto, sendo 
uma mulher, de 38 anos, e 
um homem, de 45, registraram 
boletim de ocorrência de injúria 
e ameaça contra um vende-
dor de balas, de 25 anos, na 
Central de Flagrantes, na tarde 
desta terça-feira, 8.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a funcionária chamou a 
atenção do acusado para que 
se retirasse, tendo em vista 
que a lei municipal 9.678/06 
proíbe o comércio no local. 
Revoltado, o rapaz passou a 

Depois do adiamento do 
carnaval 2022 por conta da 
pandemia, os fãs do Oba 
Festival aguardam ansiosos as 
definições para a edição de 15 
anos da festa. Nesta quinta-fei-
ra (10/2), as redes sociais tra-
rão o anúncio de que o evento, 
considerado o maior do interior 
do Estado de São Paulo, está 
confirmado para a data de 18 
a 21 de fevereiro de 2023 em 
São José do Rio Preto, com 
Ivete Sangalo e Gusttavo Lima 
entre as atrações.

Para os quatro dias do agi-
to, a megaestrutura do Mundo 
Oba será montada no Recinto 
de Exposições “Alberto Bertelli 
Lucatto” e já traz confirmados 
os dois maiores nomes da mú-
sica brasileira, além de outras 
atrações que serão apresen-
tadas ao longo da preparação 
da festa.

O público pode curtir a folia 
em três ambientes diferentes, 
pista, camarote Oba e ca-
marote premium, todos com 
100% open bar. As vendas, 
que estavam paralisadas, re-
tomam a partir do próximo dia 
17 de fevereiro em condições 
especiais. O site oficial é oba-
festival.com.br

Para aqueles que já haviam 
adquirido os ingressos para 
o evento, os acessos estão 
válidos automaticamente para 
2023. Aos que desejarem 
pedir reembolso, as informa-
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“ Exorcismo Sagrado” 
estreia nos cinemas 

 Jovem apanha e quase é 
atropelada por amigo de ex

Golpe WhatsApp

Prisão por tráfico

Violência doméstica

Ladrão é preso ao furtar 
duas parafusadeiras 

Os fãs de filmes de terror 
serão contemplados com uma 
estreia do gênero nesta semana 
nos cinemas de Rio Preto. No 
filme “Exorcismo Sagrado”, o 
padre Peter Williams comete um 
terrível sacrilégio ao ser possuído 
em ritual de exorcismo. Dezoito 
anos depois, o padre precisa 
lidar com consequências de 
seu pecado que voltam para 
assombrá-lo.

Outra novidade é o suspense 
“Morte no Nilo”. Nele, um casal 
realiza sua viagem de lua de mel 
pelo rio Nilo em um barco, junto 
com entes queridos. Porém, 
a rica herdeira é assassinada 
durante a noite. Cabe ao de-
tetive Hércules Poirot, um dos 
tripulantes, resolver o mistério 
por trás do crime.

“Case Comigo” também 
estreia nesta semana. O longa 
aborda a história da cantora Kat 
Valdez (Jennifer Lopez) está para 
se casar diante de uma platéia, 
quando descobre a traição do 
seu noivo. Revoltada, ela acaba 
se casando com um homem 
aleatório na plateia e agora terá 
que encarar as consequências 
de sua decisão.

Os cinemas de Rio Preto 
ainda contam com outros fil-
mes em cartaz. Confira abaixo 
a programação para a semana 
de 10/02 até 17/02:

Iguatemi:
Exorcismo Sagrado (Dura-

ção: 1h49min)
2D Legendado: 15h30, 18h 

e 21h
Morte no Nilo (Duração: 

2h07min.)
Macro XE 2D Legendado: 

14h30, 17h15 e 20h
2D Legendado: 16h, 19h e 

21h45
Case Comigo (Duração: 

1h52min.)
2D Legendado: 17h30 e 

20h15
2D Legendado (exceto sába-

do e domingo): 14h45
Moonfall – Ameaça Lunar 

(Duração: 2h10min.)
2D Legendado: 15h15, 

17h45 e 20h30
Tô  Ryca  2  (Du ração : 

1h41min.)
2D Nacional: 16h30
As Aventuras de Gulliver (Du-

ração: 1h30min)
2D Dublado: 14h15
O Beco do Pesadelo (Dura-

ção: 2h30min,)

Uma rio-pretense, de 23 
anos, foi agredida, ameaçada 
e escapou por pouco de ser 
atropelada pelo amigo de seu 
ex-namorado.

Ela contou à polícia que na 
tarde desta terça-feira, 8, foi até 
a casa de uma amiga pegar leite 
e fraldas para seu filho e o acu-
sado, que mora nos fundos no 
mesmo terreno, a viu e passou 
a ofendê-la, deu uma cabeçada, 
quebrando seus óculos de grau 
e dois chutes em sua barriga.

Um homem, de 43 anos, fez 
uma transferência de R$ 600 
para golpistas, que usaram a 
foto de perfil de seu enteado 
para pedir dinheiro emprestado, 
pelo Whatsapp, à companheira 
da vítima.

Para a dona de casa, os 

Uma viatura da Guarda 
Civil Municipal estava em pa-
trulhamento pela rua General 
Glicério, no centro de Rio Preto, 
na noite desta terça-feira, 8, 
quando viu uma jovem, de 20 
anos, que tentou sair corren-
do pela linha férrea, mas foi 
abordada.

Policiais militares foram acio-
nados na noite desta terça-fei-
ra, 8, para uma ocorrência de 
violência doméstica, no bairro 
Estância Nossa Senhora de Fá-
tima, em Rio Preto, onde deram 
voz de prisão para o agressor.

A vítima disse aos pms que 
teve uma discussão com seu 
companheiro e ele começou a 
agredi-la, causado ferimentos 

Policiais militares prende-
ram um homem em flagrante, 
na noite desta terça-feira, 8, 
pelo furto de duas parafusa-
deiras de um hipermercado 
localizado na avenida Tancredo 
Neves, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o acusado colocou 
os objetos em uma sacola de 
papelão e saiu do estabeleci-
mento sem pagar.

Os vigilantes do local o 
acompanharam até o estacio-
namento onde foi realizada a 
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Da REPORTAGEMO agressor ainda tentou 
atropelá-la e a sua amiga com 
um VW Gol. Segundo a vítima, 
o suspeito ainda a ofendeu com 
palavras de baixo calão, disse 
que tem duas armas e sabe 
onde ela mora e que deveria 
estar com o amigo dele e não 
tê-lo abandonado.

A Polícia Civil segue inves-
tigando a denúncia, registrada 
no Plantão como lesão corporal 
e ameaça.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

marginais usaram a desculpa 
que o telefone do filho estava 
em manutenção e o número 
era novo. Mais tarde, ao ligar 
para o jovem o casal descobriu 
que havia sido enganado por 
estelionatários. O caso está 
sendo investigado pelo 1º DP 
de Rio Preto.

Além de R$ 263, foram 
apreendidas pequenas pedras 
de crack que a acusada con-
fessou que estava vendendo 
por R$ 10 cada. No Plantão, 
a prisão em flagrante por 
tráfico de entorpecentes foi 
confirmada e a indiciada levada 
para a carceragem local, onde 
aguardará decisão da Justiça.

Divulgação

abordagem.
O suspeito foi levado para 

a sala de prevenção, onde 
confessou que estava furtando 
aqueles produtos, avaliados 
em R$ 559,80, pois trabalhava 
como marido de aluguel.

Após ser indiciado no Plan-
tão Policial, ele foi encami-
nhado para carceragem da 
Deic rio-pretense, onde ficou 
à disposição da Justiça. As 
investigações do caso estão a 
cargo do 7º DP.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

xingá-la.
Após as ofensas, a vítima 

pediu reforço pelo rádio e 
outros vigias seguraram o indi-
ciado até a chegada da Guarda 
Civil Municipal.

Enquanto aguardava a 
GCM, o vigilante foi ameaçado 
pelo ambulante, que disse que 
“já havia matado um e para 
matar outro não custava nada”.

Para os guardas, o jovem 
confessou que vende balas 
na região, pois não consegue 
trabalho formal. O 1º DP ficou 
encarregado do caso.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)

no braço esquerdo, dedos das 
mãos e nas costas, e ainda a 
ameaçou para que pegasse 
suas coisas e fosse embora 
senão “lhe arrebentaria”.

O acusado foi levado à Cen-
tral de Flagrantes, teve a prisão 
confirmada e ficou preso na 
carceragem local, aguardando 
decisão judicial.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

ções estarão nas redes sociais 
do evento e no site. Também 
pelas páginas é possível saber 
como agir no caso de carnês e 
boletos com parcelas vencidas. 
A entrada é permitida apenas 
para maiores de 18 anos.

A organização destaca que 
“ao manter o seu ingresso, 
você está demonstrando a sua 
solidariedade a uma classe 
inteira de profissionais e não 
vai se arrepender de aguardar 
pela realização de 15 anos do 
Oba que promete ser histórica 
e a maior de todos os tempos”.

Em 2021, por conta da pan-
demia, os organizadores adia-
ram por duas vezes a edição 
por decisão própria com base 
no agravamento do número de 
casos. Em 2022, o carnaval 
foi novamente adiado. O Oba, 
desde o início, incentivou o 

plano de vacinação e sempre 
trabalhou com a exigência do 
passaporte da vacina para os 
foliões, além de sempre seguir 
o plano SP de retomada de 
eventos. Inclusive, diversas 
campanhas foram feitas nas 
redes sociais do evento em 
defesa da vacina e orientando 
a todos para a importância da 
imunização.

Oba Festival
O Oba Festival é o maior 

carnaval do Estado de São 
Paulo, realizado em um espaço 
indoor gigantesco, chamado 
Mundo Oba, que possui infra-
estrutura completa para rece-
ber milhares de foliões vindos 
dos quatro cantos do Brasil e 
do exterior. A galera se encon-
tra em diferentes ambientes, 
sendo pista, camarote Oba e 
camarote Premium By Café de 
La Musique.

Quem compra o passaporte 
para o Oba tem direito a quatro 
dias de festa em mais de 40 
horas de música para todos os 
gostos, atendimento VIP e os 
maiores shows do Brasil.

A festa começa no início da 
noite e segue até a madrugada 
com artistas nacionalmente co-
nhecidos se revezando no palco 
e trio elétrico. Grandes nomes 
já passaram pelo nosso palco, 
como Ivete Sangalo, Gusttavo 
Lima, Alok, Jorge e Mateus, 
Wesley Safadão e muitos ou-
tros famosos da axé music e 
também da música eletrônica, 
funk e sertanejo.

ao manter o seu 
ingresso, você está 
demonstrando a sua 
solidariedade a uma 

classe inteira de 
profissionais e não 
vai se arrepender 
de aguardar pela 
realização de 15 
anos do Oba que 

promete ser histórica 
e a maior de todos 

os tempos

“

”

2D Legendado: 18h15
S p e n c e r  ( D u r a ç ã o : 

1h56min.)
2D Legendado: 21h30
Pânico (Duração: 1h54min.)
2D Legendado: 21h50
Turma da Mônica – Lições 

(Duração: 1h31min)
2D Nacional (somente sába-

do e domingo): 14h45
Sing 2 (Duração: 1h49min)
2D Dublado: 15h
Homem-Aranha: Sem Volta 

para Casa (Duração: 2h28min)
2D Legendado: 18h50

Plaza Avenida Shopping
Exorcismo Sagrado (Dura-

ção: 1h49min)
2D Dublado: 14h45, 15h45, 

17h15, 18h30, 20h e 21h15
Morte no Nilo (Duração: 

2h07min.)
2D Dublado: 15h, 18h e 

20h50
Case Comigo (Duração: 

1h52min.)
2D Dublado: 16h, 18h45 e 

21h20
Moonfall – Ameaça Lunar 

(Duração: 2h10min.)
2D Dublado: 18h15 e 21h
2D Dublado: 15h15 (exceto 

sábado e domingo)
Tô  R yca  2  (Du ração : 

1h41min.)
2D Nacional: 16h45
As Aventuras de Gulliver (Du-

ração: 1h30min)
2D Dublado (somente sába-

do e domingo): 15h30
Pânico (Duração: 1h54min.)
2D Dublado: 19h e 21h30
Turma da Mônica – Lições 

(Duração: 1h31min)
2D Nacional (somente sába-

do e domingo): 15h15
Sing 2 (Duração: 1h49min)
2D Dublado (somente terça-

-feira): 14h
Homem-Aranha: Sem Volta 

para Casa (Duração: 2h28min)
2D Dublado: 17h45 e 20h45
2D Dublado (exceto sábado 

e domingo): 14h30

Riopreto Shopping
Exorcismo Sagrado (Dura-

ção: 1h49min)
VIP 2D Legendado: 21h45
VIP 2D Dublado: 19h30
2D Dublado: 16h30, 19h e 

21h15
Morte no Nilo (Duração: 

2h07min.)
VIP 2D Dublado: 16h40 e 

21h30
2D Dublado: 19h15

Case Comigo (Duração: 
1h52min.)

VIP 2D Dublado: 19h10
VIP 2D Dublado (somente 

sábado e domingo): 14h20
2D Dublado: 21h45
Moonfall – Ameaça Lunar 

(Duração: 2h10min.)
2D Dublado: 16h45, 19h15 

e 21h45
Tô  Ryca  2  (Du ração : 

1h41min.)
2D Nacional: 18h e 20h
As Aventuras de Gulliver 

(Duração: 1h30min)
2D Dublado (somente sába-

do e domingo): 14h45
Pânico (Duração: 1h54min.)
2D Dublado: 22h
Eduardo e Mônica (Duração: 

1h54min)
VIP 2D Nacional: 17h
Turma da Mônica – Lições 

(Duração: 1h31min)
2D Nacional (somente sába-

do e domingo): 15h30
Sing 2 (Duração: 1h49min)
VIP 2D Dublado (sábado e 

domingo): 14h45
2D Dublado: 15h45
Homem-Aranha: Sem Volta 

para Casa (Duração: 2h28min)
2D Dublado: 16h, 17h30 e 

20h30

Shopping Cidade Norte
Exorcismo Sagrado (Dura-

ção: 1h49min)
2D Dublado: 16h15, 18h40 

e 21h
2D Dublado (domingo): 16h, 

18h15 e 20h40
Moonfall – Ameaça Lunar 

(Duração: 2h10min.)
2D Dublado: 18h e 20h45
2D Dublado (sábado) : 

17h45 e 20h30
2D Dublado (domingo): 17h 

e 19h30
Tô  Ryca  2  (Du ração : 

1h41min.)
2D Nacional: 19h e 21h15
2D Nacional (sábado): 

18h15
2D Nacional (domingo): 

17h15
As Aventuras de Gulliver 

(Duração: 1h30min)
2D Dublado (sábado e do-

mingo): 14h
Sing 2 (Duração: 1h49min)
2D Dublado: 15h30
Homem-Aranha: Sem Volta 

para Casa (Duração: 2h28min)
2D Dublado: 19h30
2D Dublado (sábado): 15h 

e 20h30
2D Dublado (domingo): 20h
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 Você já sentiu dores nas pernas durante a caminhada, 
durante o exercício ou ao subir alguns lances de escada? Suas 
panturrilhas e seus dedos dos pés começaram a formigar e você 
foi obrigado a parar a caminhada ou a encerrar abruptamente 
o exercício para que estes sintomas melhorassem? 

 Quando caminhamos, corremos ou andamos de bicicle-
ta, naturalmente ocorre um aumento do aporte sanguíneo para 
a musculatura dos membros inferiores, suprindo a necessidade 
metabólica local. Quanto maior o desempenho físico, maior a 
necessidade energética e maior a demanda por sangue, oxigênio 
e nutrientes. Felizmente, nosso organismo é capaz de se adaptar 
as nossas necessidades fisiológicas, permitindo a realização de 
atividades físicas.

 Entretanto, se existir depósito de placa de colesterol 
na parede das nossas artérias, mesmo em repouso ocorrerá 
redução do fluxo sanguíneo para as extremidades. Em situações 
que exigem maior trabalho muscular, como por exemplo durante 
a caminhada ou a corrida, a necessidade energética da muscu-
latura das pernas não será suprida, prejudicando a performance 
física e resultando em dor muscular de origem isquêmica, que 
se caracteriza pelo binômio: “dói durante o exercício, melhora 
com o repouso”. Este tipo de dor é denominado “claudicação 
intermitente”, um sintoma associado a alterações circulatórias 
na parede arterial. 

 Os fumantes, os diabéticos, os hipertensos, os obesos 
e os cardiopatas constituem a população de risco para claudica-
ção intermitente e para alterações circulatórias. Nestes casos, 
duas recomendações são importantes. Em primeiro lugar, se 
você apresenta claudicação intermitente, mesmo na ausência 
de fatores de risco, procure o atendimento do médico. Úlceras, 
feridas e obstruções arteriais constituem a evolução da claudica-
ção intermitente não tratada. Em segundo lugar, se você possui 
fatores de risco para doenças cardiovasculares, como os citados 
acima, mas ainda não manifestou sintomas de dores nas pernas 
durante a caminhada, faça anualmente seu check-up vascular. 

 Na maior parte das vezes, os sintomas circulatórios 
demoram para se manifestar, fato que pode dificultar o diag-
nóstico e atrasar o início do tratamento. A avaliação detalhada 
do sistema arterial representa a única forma de diagnosticar 
a extensão do acometimento circulatório em decorrência de 
obstruções ateroscleróticas. 

O ultrassom doppler vascular representa uma forma eficaz 
de analisar a circulação arterial dos membros inferiores, identi-
ficando as alterações responsáveis pelas manifestações clínicas 
de dores durante o exercício, frialdade e formigamento nos pés. 

Se você já apresentou algum destes sintomas, você pode 
ser portador de alterações circulatórias e por isso é fundamen-
tal a avaliação com o cirurgião vascular. O check-up vascular 
deve ser realizado anualmente como forma de manter a saúde 
circulatória. Para mais informações sobre medicina vascular, 
acesse o site www.drsthefanovascular.com.br. 

*Doutor em Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista 
nas áreas de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia 
Endovascular e coordenador do curso de Medicina da União 
das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

Dores nas pernas: um sintoma 
que merece a sua atenção

A Apeoesp (Associação dos 
Professores do Ensino Oficial 
do Estado de São Paulo) regis-
trou até o fim da tarde desta 
quarta-feira (9), 169 casos 
confirmados de Covid-19 entre 
os profissionais da educação 
que trabalham nas escolas 
estaduais.

A contabilidade dos casos 
começou na segunda-feira (7), 
ou seja, em apenas dois dias 
169 profissionais já foram con-
firmados com a doença após o 
retorno das aulas presenciais. 
Os 169 casos se espalham em 
53 escolas estaduais, porém, 
nenhuma delas em Rio Preto 
ou região.

Entre os contaminados, há 
111 professores, 15 funcio-
nários, 28 alunos, 14 inde-
terminados e uma diretora. As 
escolas com casos confirmados 
são das cidades de Tapiraí, So-
rocaba, Canas, Itanhaém, Ava-
ré, Tatuí, São Paulo, Caieiras, 
Brodowski, Cachoeira Paulista, 
Jandira, São Caetano do Sul, 
Piracaia, Serra Azul, Ourinhos, 
Americana, Itararé, Limeira, 
Itariri, Indaiatuba, Matão, Ita-
petininga, Cruzeiro, Mogi das 
Cruzes, Mogi Mirim, Itapevi, 
Araraquara, Guaraçaí, Mogi 
Guaçu, Andradina, Campinas 
e Salesópolis. O levantamento 
está disponível no portal da 
entidade e será atualizado dia-
riamente.

A presidenta da Apeoesp e 

Apeoesp tem 169 afastamentos; 
nenhum na região de Rio Preto

COVID-19

POTIRENDABA

PETS DE ESTIMAÇÃO

PANDEMIA 

Saúde recebe duas novas 
viaturas do Resgate para 

a população

Ultrassonografia faz diagnóstico rápido 
de ingestão de objetos por animais 

Internações em São Paulo caem pelo 8º dia seguido

A Prefeitura de Potirendaba 
conquistou na última sexta-feira 
(04) dois veículos Resgates 0 
km para fortalecer e melhorar 
a qualidade do transporte mu-
nicipal de urgência e emergên-
cia, além de transferência de 
pacientes acamados.

Os veículos Renault Master 
são do tipo Resgate e vieram 
equipados com ar condiciona-
do, maca retrátil, equipamentos 
de oxigenação, prancha de imo-
bilização, suporte para monitor 
cardíaco, cintos de segurança, 
poltrona para médico(a), enfer-
meiros e acompanhante.

A prefeita Gi Franzotti des-
tacou que vinha pedindo muito 
aos Deputados e Governo do 

Quem é dono de cachorro 
ou gato sabe que a ingestão de 
objetos estranhos por partes dos 
animais não é algo incomum, 
porém exige agilidade e precisão 
nos primeiros socorros para evi-
tar complicações graves.

Depende do tipo e tamanho 
do objeto, tamanho do animal e 
de onde o objeto para, os ani-
mais podem ter: asfixia, obstru-
ção do trato digestivo (desde o 
esôfago até o intestino), ruptura 
dos órgãos, gastrite crônica, etc. 
É uma situação preocupante, 
pois pode comprometer o fun-
cionamento dos órgãos e trazer 
diversos riscos à sua saúde, 
podendo levar até mesmo, à 
morte.

Nesses casos, é imprescindí-
vel levar o animal ao médico ve-
terinário para que seja realizada 
uma consulta e, posteriormente, 
uma avaliação ultrassonográfica 
ou radiológica complementar.

O governo de São Paulo 
anunciou nesta quarta-feira (9) 
que caiu o número de pacien-
tes internados por Covid-19 
no estado. Com mais de 80% 
da população com imunização 
completa com duas doses e 
quase 18 milhões de doses de 
reforço aplicadas, São Paulo já 
acumula 8 dias com redução 
de internações em enfermarias 
e UTIs.

“A vacinação é a grande res-
ponsável ao longo da pandemia 
pela redução de casos graves 
e óbitos por Covid-19. São 

Andressa ZAFALON

Da REDAÇÃO

Vinicius LIMA

Da REDAÇÃO

deputada estadual, Professora 
Bebel, afirma que a luta da 
entidade é para que o governo 
garanta segurança sanitária nas 
escolas. “Precisamos de testa-
gem em massa nas unidades 
escolares, além da manuten-
ção do ensino remoto para as 
crianças não vacinadas. Outra 
medida urgente é que o governo 
estabeleça o número máximo 
de 25 estudantes por sala de 
aula. Só assim será possível 
cumprir o distanciamento e me-

lhorar a qualidade do ensino”, 
explica Bebel.

A assessoria da Secretaria 
Estadual de Educação ainda 
não se manifestou sobre os 
pedidos da Apeoesp.

Escolas Municipais
O DHoje questionou sobre 

os casos confirmados de Co-
vid-19 entre os profissionais de 
educação e alunos da rede mu-
nicipal de Rio Preto, no entanto, 
a assessoria da pasta informou 
que não possui esses dados.

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Estado novos veículos para o 
transporte de pacientes.

“Fazia tempo que a nossa 
cidade não conquistava veículos 
para a Saúde. Agradeço imen-
samente o Deputado e Secre-
tário de Governo Itamar Borges 
pelo empenho e dedicação para 
a conquista de um dos resgaste 
e aos Deputados Enrico Misa-
si (Federal) e Reinaldo Alguz 
(Estadual) que trabalharam 
em conjunto pela conquista do 
segundo Resgate.”

Os novos veículos chegam 
para reforçar a frota de trans-
porte de pacientes, permitindo 
que o município continue pres-
tando um atendimento ainda 
melhor com mais qualidade e 
eficiência à população.

Segundo a veterinária da 
Aquino Vet em Rio Preto, Natá-
lia Aquino, o exame de imagem 
revela com nitidez a posição do 
objeto ingerido e se está pre-
judicando a saúde do animal. 
“A ultrassonografia permite um 

diagnóstico rápido, preciso, 
gravidade do quadro e qual o 
procedimento a ser feito. Assim, 
é importante que o exame seja 
feito o quanto antes, uma vez 
que pode salvar a vida do pet”, 
afirmou.

Paulo tem bons números, mas 
queremos ampliar e proteger 
toda a população. Fundamental 
que neste momento os pais e 
responsáveis levem seus filhos 
nos postos de vacinação para 
receber a primeira dose, pois 
todos os imunizantes aprovados 
pela Anvisa são seguros e efica-
zes”, destacou a Coordenadora 
do Plano Estadual de Imunização, 
Regiane de Paula.

São Paulo vacinou nos pri-
meiros dias de fevereiro quase 
2,7 milhões de pessoas, sendo 
1,6 milhão com a dose de re-
forço. O estado é o que mais 

vacina no Brasil com a terceira 
dose e o que mais vacina entre 
o público infantil. Mais de 52% 
das crianças entre 5 e 11 anos 
de idade já tomaram a primeira 
dose em um total de 2,1 milhões 
de doses aplicadas.

A evolução na vacinação tam-
bém é sentida na redução de no-
vas internações em enfermarias 
e UTIs na última semana. Nesta 
quinta-feira (9), SP registrou um 
total de 9.797 pessoas em hos-
pitais de todo estado, sendo que 
em 2 de fevereiro eram 1.492 
pessoas a mais. A média móvel 
de novas internações também 

A veterinária ainda explicou 
que o exame de ultrassom deve 
ser realizado dentro do check 
up preventivo do bichinho e 
também quando o pet demons-
trar alguns sintomas como: dor 
abdominal, emagrecimento 
progressivo, alteração urinária 
vômito e diarreia.

Além disso, é imprescindível 
no acompanhamento gestacio-
nal com exames que confirmam 
a gestação e acompanham a 
viabilidade e idade fetal, dias 
para o parto e organogênese.

“Hoje os exames de ultras-
sonografia são uma das prin-
cipais solicitações da medicina 
veterinária. Afinal, por meio das 
informações ultrassonográficas 
é possível adquirir imagens de 
qualidade em tempo real que 
contribuem para um diagnóstico 
precoce e preciso. E quando o 
diagnóstico é precoce, as chan-
ces de recuperação são bem 
maiores”, finalizou Natália.

está em redução de quase 20% 
no mesmo período.

Os 645 municípios do estado 
estão abastecidos com doses 
suficientes para a vacinação de 
100% das crianças de 6 a 11 
anos. As crianças de 5 anos 
e as imunossuprimidas de 5 a 
11 anos só podem receber o 
imunizante da Pfizer, enquanto 
as demais podem ser protegidas 
pela Coronavac.

Faltosos
A Secretaria de Estado da 

Saúde também reforça a ne-
cessidade de quem ainda não 
recebeu a dose de reforço e os 
atrasados com relação à segun-
da dose, para que procure o pos-
to de vacinação mais próximo da 
sua residência para se vacinar.

SP tem hoje cerca de 10 mi-
lhões de pessoas elegíveis entre 
todos os públicos para receber a 
terceira dose. Com relação aos 
atrasados com a segunda dose, 
são 2,1 milhões de pessoas 
que ainda precisam completar 
seu esquema vacinal. Cerca de 
1,1 milhões destas pessoas têm 
entre 12 e 29 anos de idade. 
Desde novembro, por meio do 
resultado da campanha de vaci-
nação da pasta estadual, houve 
redução de 50% do número de 
faltosos em segunda dose.

Precisamos 
de testagem 
em massa 

nas unidades 
escolares, além 

da manutenção do 
ensino remoto para 

as crianças não 
vacinadas

“

”



Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
10 de fevereiro de 2022 COTIDIANO

ATIVO 2021 2020 2021 2020
     ATIVO CIRCULANTE 492.117,02R$                  526.772,02R$                    PASSIVO CIRCULANTE 306.864,88R$                   221.865,56R$                   
           DISPONIBILIDADES 487.710,00R$                  524.188,59R$                           FORNECEDORES
                   Caixa 7.482,38R$                      575,55R$                                          Fornecedores 2.480,14R$                       173,01R$                         
                   Bancos - Recursos Livres 427.983,37R$                  475.308,58R$                           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 4.593,02R$                       5.044,34R$                       
                   Bancos - Recursos com Restrições 91,33R$                                               Tributos apropriados 1.688,44R$                       2.660,01R$                       
                   Aplicaçõe Liquidez Imed - Rec. Livres 45.434,22R$                    41.899,35R$                                     Tributos a Pagar 2.904,58R$                       2.384,33R$                       
                   Aplicações - Liq Imediata- Rec. Restrições 6.718,70R$                      6.405,11R$                               OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 42.223,99R$                     37.170,99R$                     
           CREDITOS A RECEBER -R$                              -R$                                               Obrigações trabalhistas 20.803,00R$                     15.750,00R$                     
                  Créditos a Receber -R$                              -R$                                               Provisões constituídas 21.420,99R$                     21.420,99R$                     
           ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES 4.407,02R$                      2.583,43R$                                       Obrigações com pessoal sem vínculo -R$                               -R$                               
                   Adiantamentos de Férias 1.823,59R$                      -R$                           
                   Adiantamentos a Fornececedores 2.583,43R$                      2.583,43R$                               RECEITAS DIFERIDAS 255.067,73R$                   176.977,22R$                   

                    Receitas de Convenios Diferidas 255.067,73R$                   176.977,22R$                   
      ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.144.939,34R$               1.097.215,10R$            
            INVESTIMENTOS 669.903,01R$                  669.903,01R$                           OBRIGAÇÕES DIVERSAS 2.500,00R$                       2.500,00R$                       
                   Imóveis 669.903,01R$                  669.903,01R$                                   Contratos de Comodato 2.500,00R$                       2.500,00R$                       
            IMOBILIZADO 1.069.087,55R$               1.087.183,13R$            
                   Prédios/Construções 701.855,08R$                  701.855,08R$                      PATRIMONIO SOCIAL 1.332.691,48R$                1.404.621,56R$                
                   Instalações 18.329,41R$                    18.329,41R$                              FUNDO PATRIMONIAL 145.857,97R$                   145.857,97R$                   
                   Móveis e Utensílios 85.949,71R$                    85.949,71R$                                     Doações e Subvenções 145.857,97R$                   145.857,97R$                   
                   Computadores e periféricos 51.256,07R$                    51.256,07R$                              RESULTADOS SOCIAIS 1.186.833,51R$                1.258.763,59R$                
                   Equiptos. Didáticos 6.552,67R$                      6.552,67R$                                      Superavit ou deficit acumulados 1.258.763,59R$                1.423.041,60R$                
                   Máquinas e equiptos. 95.093,64R$                    95.093,64R$                                          SUPERAVIT ACUMULADO 2.329.402,94R$                2.329.402,94R$                
                   Veículos 63.495,73R$                    81.591,31R$                                          (-) DEFICIT ACUMULADO 1.070.639,35-R$                906.361,34-R$                   
                   Bens de Duração Permanente 38.133,24R$                    38.133,24R$                                    Resultado do Exercicio 71.930,08-R$                     164.278,01-R$                   
                   Equipamentos de comunicação 3.610,00R$                      3.610,00R$                                             SUPERAVIT DO EXERCICIO 71.930,08-R$                     164.278,01-R$                   
                   Equipamentos de segurança 4.812,00R$                      4.812,00R$                   
            DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 848.592,78-R$                  836.848,26-R$               
                   Depreciação Prédios 509.621,12-R$                  478.343,36-R$               
                   Depreciação Instalações 18.329,41-R$                    18.329,41-R$                 
                   Depreciação Móveis e Utensílios 67.202,43-R$                    66.433,23-R$                 
                   Depreciação computadores 49.166,12-R$                    48.634,28-R$                 
                   Depreciação equiptos didáticos 6.552,67-R$                      6.552,67-R$                   
                   Depreciação Máquinas e Equiptos 94.045,80-R$                    93.345,84-R$                 
                   Depreciação Veículos 58.984,91-R$                    81.591,31-R$                 
                   Depreciação Bens Permanentes 38.133,34-R$                    37.903,34-R$                 
                   Depreciação Equiptos Comunicação 2.376,32-R$                      2.015,36-R$                   
                   Depreciação Equiptos Segurança 4.180,66-R$                      3.699,46-R$                   
             IMOBILIZADO - SUBVENÇOES/DOAÇOES 298.560,62                      248.481,64                   
                   Prédios/Construções 25.696,74R$                    25.696,74R$                 
                   Móveis e Utensílios - Assist. Social 127.805,70R$                  127.805,70R$               
                   Móveis e Utensílios - Administrativo 9.120,20R$                      9.120,20R$                   
                   Computadores e Periféricos 18.846,00R$                    18.846,00R$                 TOTAL PASSIVO 1.639.556,36R$                1.626.487,12R$                
                   Máquinas e Equipamentos 8.863,00R$                      8.863,00R$                   
                   Equipamentos de Entretenimento 8.150,00R$                      8.150,00R$                   
                   Veículos 100.078,98R$                  50.000,00R$                 
             DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 152.403,02-R$                  183.390,82-R$               

                    Depreciação Acumulada-Prédios e Reformas 5.481,60-R$                      4.453,80-R$                   
                   Depreciação Acumulada-Mov. Utens. - Ass Social 94.969,61-R$                    86.952,17-R$                 
                   Depreciação Acumulada-Mov.Utens.-Administr 8.706,49-R$                      7.794,49-R$                   Saldo em 31/12/2019 145.857,97R$                      1.422.806,17R$                1.568.664,14R$                
                   Depreciação Acumulada-Computadores 18.846,00-R$                    18.846,00-R$                 Doações e Subvenções -R$                                   -R$                               
                   Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos 8.863,00-R$                      8.863,00-R$                   Resultado do Exercício -R$                                   164.278,01-R$                   164.278,01-R$                   
                   Depreciação Acumulada - Equipamentos Entren. 7.196,32-R$                      6.481,36-R$                   Ajustes de Exercícios Anteriores -R$                                   235,43R$                         235,43R$                         
                   Depreciação Acumulada - Veículos 8.340,00-R$                      50.000,00-R$                 Saldo em 31/12/2020 145.857,97R$                      1.258.763,59R$                1.404.621,56R$                
             IMOBILIZADO - DOAÇÕES IRM 142.279,74R$                  142.279,74R$               Doações e Subvenções -R$                                   
                   Prédios/Construções 115.042,69R$                  115.042,69R$               Resultado do Exercício -R$                                   71.930,08-R$                     71.930,08-R$                     
                   Móveis e Utensílios - IRM 14.150,00R$                    14.150,00R$                 Ajustes de Exercícios Anteriores -R$                                   -R$                               -R$                               
                   Computadores e periféricos - IRM 2.499,00R$                      2.499,00R$                   Saldo em 31/12/2021 145.857,97R$                      1.186.833,51R$                1.332.691,48R$                
                   Bens de Duração Permanente - IRM 5.128,05R$                      5.128,05R$                   
                   Equipamentos de comunicação - IRM 1.600,00R$                      1.600,00R$                   
                   Equipamentos de segurança - IRM 3.860,00R$                      3.860,00R$                   1 - CONTEXTO OPERACIONAL:
             DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS- IRM 33.895,78-R$                    30.393,34-R$                 
                   Depreciação Acumulada-Prédios e Reformas - IRM 12.621,72-R$                    11.226,96-R$                 
                   Depreciação Acumulada-Móveis e Utensílios - IRM 12.734,52-R$                    11.319,60-R$                 
                   Depreciação Acumulada-Computadores e Perif. - IRM 1.478,27-R$                      1.228,43-R$                   
                   Depreciação Acumulada-Bens Permanentes - IRM 1.879,68-R$                      1.822,80-R$                   
                   Depreciação Acumulada-Equip. de Comunicação - IRM 1.600,00-R$                      1.600,00-R$                   2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
                   Depreciação Acumulada-Equip. de Sergurança - IRM 3.581,59-R$                      3.195,55-R$                   
             BENS MÓVEIS SOB GUARDA 2.500,00R$                      2.500,00R$                   
                  Bens Recebidos em Comodato 2.500,00R$                      2.500,00R$                   3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
TOTAL ATIVO 1.639.556,36R$               1.626.487,12R$                a-) Foi utilizado pela entidade o regime de competência para os registros de suas operações.

    b-) Os direitos e obrigações estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

RECEITAS 2021 2020
RECEITAS OPERACIONAIS 578.547,56R$                  425.548,25R$               
       RECEITAS ORDINARIAS 426.133,26R$                  333.568,31R$               
              RECEITAS DE CUSTEIO 426.133,26R$                  333.568,31R$               
                      Receitas sem restrições 416.884,93R$                  321.632,36R$               
                      Projeto Nota Fiscal Paulista 9.248,33R$                      11.935,95R$                 
                     (-)Ded. p/ Devol./Estornos e Reemb. -R$                              -R$                           
                      Programa de Assist. Soc. Rec. Municipais 73.899,66R$                    77.706,29R$                 
                          PMSJRPRETO A. SOCIAL TERMO COLAB. 08/2017 73.899,66R$                    77.706,29R$                 

         RECEITAS DIFERIDAS-SUBVENÇOES 22.514,64R$                    14.174,64R$                 
                     Realização de Receitas Diferidas-Subvenções 22.514,64R$                    14.174,64R$                     f-) A entidade recebeu neste exercício doações auxílio, e subvenções do Poder Público, sendo:

Verbas Municipais para custeio da atividade termo de colab. 08/2017 73.899,66
         RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 56.000,00R$                    99,01R$                       Projeto Nota Fiscal Paulista 9.248,33
                     Recuperação de despesas -R$                              99,01R$                       
                     Lucros e Perdas Na Venda de Imobilizado 56.000,00R$                    -R$                           

Pessoas Físicas 87.316,48
(-) CUSTOS E DESPESAS 722.397,65R$                  658.983,13R$               Pessoas Jurídicas 3.113,56
        DESPESAS OPERACIONAIS 643.061,95R$                  570.876,24R$               Sócios Contribuintes 96.031,90
               GASTOS COM ASSISTENCIAL SOCIAL 328.544,68R$                  261.595,79R$               
                       Custos com Recursos Humanos 188.638,43R$                  168.727,30R$               
                       Custos operacionais da atividade 139.906,25R$                  92.868,49R$                 
               GASTOS COM EVENTOS 31.545,01R$                    40.552,41R$                 
                       Custos com Recursos Humanos 27.886,80R$                    39.944,97R$                 
                       Custos operacionais de Eventos 3.658,21R$                      607,44R$                     
               DESPESAS ADMINISTRATIVAS 282.972,26R$                  268.728,04R$                   k-) As demais receitas da entidade são provenientes de eventos e brechós organizados pela mesma.
                       Despesas com Recursos Humanos 124.508,61R$                  114.560,13R$               
                       Despesas operacionais da administração 158.463,65R$                  154.167,91R$               
         DESPESAS TRIBUTÁRIAS 5.436,04R$                      10.400,60R$                 
                       Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições 5.436,04R$                      10.400,60R$                 

         DESP. DE TERMOS, CONVÊNIOS E CONTRATOS 73.899,66R$                    77.706,29R$                 
                       Desp. Programa A. Social Termo Colab 08/2017 73.899,66R$                    77.706,29R$                 

(+)  RESULTADO FINANCEIRO 6.188,37-R$                      7.772,88-R$                   
           RECEITAS FINANCEIRAS 7.011,87R$                      4.092,26R$                   
                      Rendimentos de Aplicações 6.952,40R$                      4.092,26R$                   
                      Outras Receitas Financeiras 59,47R$                           PARECER DO CONSELHO FISCAL
           (-) DESPESAS FINANCEIRAS 13.200,24R$                    11.865,14R$                 
                      Despesas Financeiras 13.200,24R$                    11.865,14R$                 

(+) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS 78.108,38R$                    76.929,75R$                 
           OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL 78.108,38R$                    76.929,75R$                 
                      INSS Patronal Renunciado 78.108,38R$                    76.929,75R$                 
(=) SUPERÁVIT 71.930,08-R$                    164.278,01-R$               

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2021.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2021.

DORACI SÔNIA DE MORAES VINHA Dr. João Batista Queiroz Carlos Roberto Desidério Solange Garcia dos Reis Aline Aparecida Dias
PRESIDENTE Conselheiro Fiscal Tesoureiro Conselheiro Fiscal Conselheiro Fiscal

CPF: 546.943.298-04

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

AMICC - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA COM CANCER OU CARDIOPATIA                                                                                                                                                                                                                                         
CNPJ: 01.336.570/0001-10

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

PASSIVO

Computadores/Periféricos                  20% Móveis e Utensílios                         10%

Equipamentos Comunicação              10% Equipamentos Segurança              10%
Equipamentos Didáticos                     10% Veículos                                          20%

Benfeitorias e Instalações                  10% Imóveis e Edificações                     4%

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

ESCRITÓRIO CONTABIL SANTA RITA
Técnico em Contabilidade

Bens de duração Perman.                  10% Máquinas e Equipam.                      10%

A Amicc - Associação dos Amigos da Criança com Cancer, foi constituída em 06 de Junho de 1996, sendo uma instituição filantrópica

sem fins lucrativos e de carácter público, atuando na área de Assistência Social, com o objetivo de desenvolver programas para crianças e

adolescentes até 18 anos, portadoras de câncer, cardiopatias, e outas doenças não infecto contagiosas. 

    c-) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a 
data do Balanço, com Base no Regime de Competência.
    d-) O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original. A depreciação foi realizada pelo método linear com taxas que 
considera a vidal útil do bem, utilizando-se taxas anuais de:

   As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e estão de 
acordo com as Leis 11.638/2007, 11.941/2009 e Lei 12.101/2009.

DESCRIÇÃO FUNDO                                      
PATRIMONIAL RESULTADOS SOCIAIS PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CRC1SP.235358

Cota Patronal INSS 20% + RAT 3% + Outras Entidade 5,8% totalizando o valor de R$ 78.108,38

    e-) As Receitas da entidade estão apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, depósitos bancários, 
boletos de pagamentos, recibos próprios.

    g-) A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou Pessoas Jurídicas, neste exercício demonstradas no grupo de receitas 
incondicionais, sendo:

    l-) Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados 
pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

    o-) A Isenção das contribuições sociais usufruídas neste exercício, está registrada na Conta "6.1.1.01.001" no grupo de "variações 
patrimoniais" e é composta pelos seguintes valores: 

Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 totalizando se Ativo e Passivo o valor de R$ 
1.639.556,36  (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Seis ctvos). E 
no seu Demonstrativo de Resultado apresentou um Déficit de R$ 71.930,08 (Setenta e Um Mil, Novecentos e Trinta Reais 
e Oito ctvo).

Nós, membros eleitos do Conselho Fiscal da Associação dos Amigos da Criança com Câncer, da vigência de nossos mandatos e de acordo
com que dispõe o estatuto, examinamos detidamente o BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES DAS CONTAS DE
RESULTADO relativo ao exercício encerrado em 31/12/2021, cujo o parecer após análise de todos os livros contábeis apresentados,
definimos que encontra-se na mais perfeita ordem e refletem fielmente sua exata posição econômica e financeira. Sendo declaramos
favorável a sua plena aprovação, sem restrições.

GUSTAVO VICENTE RODRIGUES

    m-) As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidades com a exigências legais e fiscais.

    i-) As Receitas Diferidas-Subvenções, no grupo de Receitas de Subvenções, são resultado da aproriação da depreciação de bens 
adquiridos através de subvenções, conforme estabelece a resolução CFC 1.143/2008.

    h-) A entidade auferiu receita proveniente da locação de salas comerciais nos empreendimentos Georgina Business Park e Navarro 
Building, no valor de R$ 24.370,68.

    j-) A entidade recebeu doações de alimentos in natura do Banco Municipal de Alimentos e Mesa Brasil SESC, estimado a valor de 
mercado, no total de R$ 37.695,56

    n-) Todos os serviços oferecidos pela entidade são gratuitos, sendo que as gratuidades estão registradas no grupo de Despesas 
Operacionais. Os recursos provenientes do convênio foram aplicados integralmente nas finalidades e estão registrados no grupo de 
Contrapartidas de Convênios. Sendo assim a Entidade atende as exigência contidas no Decreto 7.237/10.

A-6

Mirassol encara o Corinthians buscando 
1ª vitória contra o adversário

Chelsea vence Al-Hilal 
e pega o Palmeiras 
na final do Mundial

Tenista mirassolense é 
recebida pelo prefeito 

após conquistas

 Veja os jogos do Mirassol 
na Série C do Brasileirão

PAULISTÃO 2022

MUNDIAL DE CLUBES

RAYSSA, 16 ANOS

TABELAO Mirassol encara nesta 
quinta-feira (10) o primeiro de-
safio contra um dos grandes do 
futebol paulista, visitando o Co-
rinthians na Neo Química Arena. 
O Leão tenta quebrar o tabu de 
nunca ter vencido o alvinegro. 
Em 11 jogos, são 7 vitórias 
do Timão e quatro empates. O 
retrospecto também mostra que 
os jogos costumam ser equi-
librados, já que o Corinthians 
nunca venceu o Mirassol por 
mais de um gol de diferença.

“Eu não acredito muito na 
história de tabu, pois cada jogo 
é um jogo, os times são diferen-
tes do ano anterior. Eu acredito 
em preparação para fazer um 
jogo igual contra o Corinthians e 
conseguir o resultado”, afirmou 
o técnico Eduardo Baptista.

Segundo o treinador, o Leão 
deverá se impor mesmo como 
visitante para evitar ser pres-
sionado pelo Corinthians. “A 
equipe do Corinthians tem 
quase em 50% do seu elenco 
jogadores de seleção. São atle-
tas altamente técnicos, então 
se ficarmos muito atrás, muito 
acuados, deixar o Corinthians 
com a bola próximo do nosso 
gol, teremos um risco grande de 
perder. Eu acho que contra uma 
equipe dessas tem que afastar 
eles do nosso gol e ter a bola”, 

O Chelsea passou sufoco, mas 
conseguiu confirmar a favoritismo 
na semifinal do Mundial de Clubes 
e bateu o Al-Hilal por 1 a 0 nesta 
quarta-feira (9). Com a vitória, a 
equipe de Londres vai encarar o 
Palmeiras na decisão no sábado 
(12), às 13h30. Já o Al-Hilal vai 
disputar o 3º lugar contra o Al-Ahly.

Com equilíbrio nos primeiros 
minutos, o Chelsea logo se impôs 
contra o Al-Hilal e passou a atacar 
principalmente pelas laterais. O gol 
dos ingleses veio aos 31 minutos. 
Havertz cruzou na esquerda e a 
defesa do time do Arábia Saudita 
falhou, deixando a bola sobrar 

O prefeito de Mirassol, Edson 
Antônio Ermenegildo, recebeu 
a visita da tenista mirassolense 
Rayssa Vitória Domingues, de 16 
anos, e que vem se despontando 
nos principais torneios do país na 
categoria 18 anos.

Rayssa é a atual vice-líder do 
ranking Paulista com 819 pontos, 
está 12 pontos atrás da primeira 
colocada, a paulistana Gabriela 
Yamate Geminiano de Almeida.

Rayssa, que durante a visita 
estava acompanhada do diretor do 
Departamento Municipal de Espor-
tes e Lazer, Wander Luiz Antonio de 
Oliveira, da mãe Samara Damião 
e do irmãozinho Enrico, levou ao 
prefeito os troféus de campeã que 
conquistou nas etapas 1, 2 e 4 do 
Circuito Aberto de Tênis Infanto 
Juvenil UTR Brasil.

“Ficamos honrados pela visita 

A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) divulgou na noite 
desta terça-feira (8) a tabela da 
Série C do Campeonato Brasi-
leiro. A competição, que conta 
com o Mirassol como único re-
presentante da região, terá um 
novo formato em 2022.

No ano passado os clubes 
eram divididos em dois grupos 
de 10 de forma regional (um 
grupo tinha em sua maioria 
equipes do sul e sudeste e o ou-
tro equipes do norte, nordeste e 
centro-oeste). Os quatro primei-
ros de cada grupo avançavam 
para a segunda fase, sendo divi-
didos em dois grupos de quatro, 
com os dois melhores de cada 
chave garantindo o acesso. Os 
dois últimos de cada grupo na 
primeira fase eram rebaixados 
para a Série D.

O regulamento agora esta-
belece um único grupo de 20 
times, que se enfrentaram entre 
si em turno único (19 rodadas). 
Os oito melhores avançam para 
segunda fase, que segue com o 
mesmo formato de dois grupos 
de quatro, com os dois primei-
ros subindo para a Série B. Os 

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA

Da REDAÇÃO

Vinicius LIMA

comentou.
Principal contratação do 

Leão para o Paulistão, o meia 
Camilo ainda não deve retornar 
a campo contra o Corinthians. 
O jogador já está participando 
de algumas atividades com 
bola, mas ainda não foi liberado 
pelo departamento médico para 
jogos. Camilo foi substituído no 
segundo tempo da estreia con-
tra o Bragantino depois de sentir 
um desconforto e desde então 
ainda não retornou ao time.

O Corinthians vem de vitória 
contra o Ituano na última roda-
da por 3 a 2. O Timão demitiu 

o técnico Sylvinho depois do 
clássico contra o Santos e ainda 
não definiu o novo treinador, 
seguindo sob o comando do in-
terino Fernando Lázaro. O meia 
Renato Augusto realizou treino 
especial durante a semana e 
deve ser desfalque.

Ficha Técnica:
Corinthians x Mirassol
Campeonato Paulista
Dia: 10/02
Horário: 21h30
Local: Neo Química Arena 

(São Paulo)
Transmissão: HBO Max e 

Estádio TNT Sports

Leo Roveroni/Agência Mirassol

Divulgação

para Lukaku mandar para o fundo 
da rede.

No segundo tempo, o Al-Hilal 
conseguiu equilibrar a partida e 
passou a oferecer perigo para o 
Chelsea. Primeiro, Matheus Pereira 
encontrou Marega dentro da área e 
ele finalizou para a defesa de Kepa. 
Pouco depois foi a vez de Kanno 
fazer Kepa trabalhar. Em seguida, 
Matheus Pereira chutou de fora da 
área e a bola passou com perigo.

O Chelsea tentou apostar nos 
contra-ataques, mas não conse-
guiu levar mais perigo ao Al-Hilal. 
No fim do jogo, o campeão da 
Champions League se segurou e 
garantiu classificação para a final.

porque você é um grande espelho 
para nossas crianças. Torcemos 
para que continue firme em busca 
de seus objetivos”, disse o prefeito.

“Eu que agradeço e tenho orgu-
lho de divulgar o nome de Mirassol 
em cada torneio que participo”, 
afirmou Rayssa, que defende a 
equipe de tênis feminino de Miras-
sol e que treina diariamente junto 
ao Projeto da modalidade no Clube 
Monte Líbano.

O próximo compromisso de 
Rayssa Vitória é a 5ª e última 
etapa do Circuito Aberto Infanto 
Juvenil UTR Brasil, que acontece 
neste sábado (12) e domingo (13) 
na Academia Núcleo de Tênis, em 
Franca. Neste ano, Rayssa tem 
como planejamento as disputas de 
torneios brasileiros e Internacionais 
(ITFs), além de defender Mirassol 
nos Jogos da Juventude, Regionais 
e Abertos do Interior.

quatro últimos da primeira fase 
serão rebaixados.

O Mirassol terá 10 jogos fora 
de casa e 9 como mandante na 
primeira fase. No ano passado, 
o Leão flertou com o rebai-
xamento para a Série D, mas 
conseguiu escapar nas rodadas 
finais, ficando em 8º no grupo 
B. A estreia será em casa contra 
o Ferroviário-CE, ainda sem data 
definida, mas confirmado para o 
início de abril. Já o último jogo é 
fora de casa contra o Manaus-
-AM em agosto.

Além do Mirassol, a Sé-
rie C conta com os remanes-
centes Altos-PI, Botafogo-PB, 
Botafogo-SP, Ferroviário-CE, 
Figueirense-SC, Floresta-CE, 
Manaus-AM, Paysandu-PA, São 
José-RS, Volta Redonda-RJ e 
Ypiranga-RS. Os rebaixados da 
Série B foram Brasil de Pelotas-
-RS, Confiança-SE, Remo-PA e 
Vitória-BA. Já os promovidos da 
Série D foram Aparecidense-GO, 
Campinense-PB, Atlético-CE e 
ABC-RN.

Confira os jogos do Mi-
rassol:

1ª rodada: Mirassol x Fer-
roviário

2ª rodada: Aparecidense x 
Mirassol

3ª rodada: Mirassol x Pay-
sandu

4ª rodada: Figueirense x 
Mirassol

5ª rodada: Mirassol x Cam-
pinense

6ª rodada: Remo x Mirassol
7ª rodada: Mirassol x Altos
8ª rodada: Botafogo-SP x 

Mirassol
9ª rodada: Mirassol x Brasil 

de Pelotas
10ª rodada: ABC x Mirassol
11ª rodada: Mirassol x São 

José
12ª rodada: Botafogo-PB x 

Mirassol
13ª rodada: Mirassol x Atlé-

tico-CE
14ª rodada: Volta Redonda 

x Mirassol
15ª rodada: Floresta x Mi-

rassol
16ª rodada: Mirassol x Con-

fiança
17ª rodada: Ypiranga x Mi-

rassol
18ª rodada: Mirassol x Vi-

tória
19ª rodada: Manaus x Mi-

rassol
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UNIMED OESTE PAULISTA 
FEDERAÇÃO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
  
O Diretor Presidente da Unimed Oeste Paulista - Federação Intrafederativa das Cooperativas Médicas, usando das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social (artigo 22 e seguintes), CONVOCA, as 09 (nove) singulares associadas, 
para, por meio de seus delegados se reunirem de forma presencial em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada 
no dia 12 de março de 2022, às 7h00, em primeira convocação, com a presença de dois terços das federadas; às 
8h00, em segunda convocação, com metade mais uma das federadas; ou às 9h00, em terceira convocação, com 
qualquer número de federadas, em sua sede na Rua Rahme Trad Bechara Hage nº 2061, sala 52, Higienópolis,         
São José do Rio Preto – SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
 
1-Prestação de contas do exercício anterior, compreendendo: Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 
2021, com o Demonstrativo das Sobras ou Perdas e Parecer do Conselho Fiscal; 
2-Dar destino às sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura 
das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios; 
3-Eleger os membros do Conselho de Administração (Diretoria Executiva e Vogais) para a gestão de 2022/2024; 
4-Eleger os membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022/2023; 
5-Deliberar sobre os planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração para o ano entrante; 
6-Fixar o valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros da Diretoria Executiva, bem como a 
produção dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. 
 
 
São José do Rio Preto, 09 de fevereiro de 2022. 
 
 

 
      Dr. Miguel Zerati Filho 
         Diretor Presidente 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
PROCESSO SICOM Nº 23/2022 
OBJETO: Aquisição de peças para modernização e melhoria das condições de uso do 
elevador social da Câmara Municipal, com mão de obra. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 23/02/2022, às 10h, e abertura a partir das 
10h02min.  
O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição no PORTAL DE 
COMPRAS, endereço: https://compras.empro.com.br/. 
Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7811 e 7767. 
E-mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br.São José do Rio Preto, 08 de fevereiro de 2022.Ver. 
Pedro Roberto Gomes. Presidente da Câmara Municipal 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

HOMOLOGAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
PROCESSO SICOM Nº 21/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para análise dos circuitos elétricos de 
média e baixa tensão, elaboração de documentação técnica e propositura de eventuais 
adequações das instalações elétricas da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
conforme escopo apresentado no Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Pelo presente termo, HOMOLOGO este procedimento licitatório e a proposta adjudicada da 
empresa M J MARTINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ME - CNPJ: 26.239.856/0001-
08, declarada vencedora, no valor global de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos 
reais). São José do Rio Preto, 09 de fevereiro de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

 
 
 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 10/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13/2022

OBJETO: Aquisição de veículos 0 km para uso nos setores 
da municipalidade.
Data da realização da Sessão Pública: 03/03/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 09 de fevereiro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

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

JOSÉ ANTONIO DE SOUZA LINO e SIMONE APARECIDA DA SILVA, sen-
do ELE filho de ANTONIO DE SOUZA LINO e de MARLENE FRANCISCA 
DA SILVA LINO e ELA filha de MANOEL MESSIAS DA SILVA e de GUIOMAR 
LINA DA SILVA;

CLÁUDIO DONISETE SOUZA e FRANCÉLLE CRISTINA BORGES DA 
SILVA, sendo ELE filho de DONISETE REIS DE SOUZA e de LUCELENA 
ISABEL MARTINS SOUZA e ELA filha de FRANCISCO FERNANDES DA 
SILVA e de AIDÊ MACHADO BORGES DA SILVA;

SÉRGIO AMANCIO DOS SANTOS e FERNANDA CRISTINA JOÃO, sendo 
ELE filho de SEBASTIÃO AMANCIO DOS SANTOS e de MARIA DAS DO-
RES DE SANTANA GOMES DOS SANTOS e ELA filha de FATIMA JOÃO;
KÊNIA FERNANDA DOS SANTOS CALDEIRA e DILCÉIA SHIRLEY SAN-
TOS, sendo KÊNIA filha de SEBASTIÃO CALDEIRA e de ROSELI DOS 
SANTOS CALDEIRA e DILCÉIA filha de JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS e 
de IVA MARIA APARECIDA SANTOS;

MONICA TIEMI MIYAZAKI e JAQUELINE OLIVEIRA MARQUES, sendo 
MONICA filha de CIRO MIYAZAKI e de MISSAVA TAKAARA MIYAZAKI e 
JAQUELINE filha de JOÃO BATISTA MARQUES e de IVONE JUVENCIO 
DE OLIVEIRA MARQUES;

RAUAN BEIJO LIBERATO e EMI ROSANE SILISTINO DE SOUZA, sen-
do ELE filho de VALDECIR LIBERATO e de MÁRCIA APARECIDA BEIJO 
LIBERATO e ELA filha de JOAQUIM CELIO DE SOUZA e de ROSANA SI-
LISTINO DE SOUZA;

WELLINGTON MENEZES PEREIRA e LUANA YARA DA SILVA MONTEI-
RO, sendo ELE filho de MAURO SERGE PEREIRA e de MARILDA MENE-
ZES PEREIRA e ELA residente no 2º subdistrito, filha de MARCO ANTONIO 
MONTEIRO e de ROSANA DA SILVA;

DENILSON GOMES CRUZ e ADRIANA DOS SANTOS NUNES, sendo ELE 
filho de GERALDO DE LIMA CRUZ e de NEUZA TEIXEIRA GOMES CRUZ 
e ELA filha de APARECIDO MARQUES NUNES e de DOLORES PLÍNIO 
DOS SANTOS;

JÁMISON BASSO SOARES e FABRICIA DA SILVA MORGADO, sendo 
ELE filho de JOSÉ GORETE SOARES e de HERMÍNIA BASSO e ELA filha 
de MANOEL DA SILVA MORGADO e de VERA LUCIA ARABONI MORGA-
DO;

DANILO PRATES e SILMARA MIRIAN OLIVEIRA COSTA, sendo ELE filho 
de SILA PEREIRA PRATES e de ELENIR BORACINI PRATES e ELA filha de 
DÉCIO FERNANDO DA COSTA e de MARTA MARIA DE OLIVEIRA COSTA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
07/02/2022.

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL
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NO PRÓXIMO domingo, 
dia 13, Barraca do cachorro 
quente, após a missa, em prol 
as obras assistenciais da Pa-
róquia São Benedito, na Vila 
Ercília. Vamos colaborar!

A CHEF RENATA Covizzi 
mandou avisar que tem novi-
dades saindo do forno. Nesta 
quinta-feira, a partir das 19h30, 
na Bella Capri, Redentora, 
será ponto de encontro da im-
prensa local para degustação 
de sabores irresistíveis. Merci!

EM CONTAGEM regressiva 
a Costelada do empresário Ed 
Carlos (Ed Buffet), marcada 
para o dia 12 de março, no 
country do Clube Monte Líba-
no. Atração principal da festa, 
o famoso cantor Leonardo. 
Convites já estão à venda

O GIGANTE do turismo. O 
Grupo Ferrasa, que detém o 
parque aquático Hot Beach 
e quatro resorts em Olímpia, 
completa 41 anos com nova 
vila de entretenimento e se 
prepara para lançar mais um 
resort. A partir deste ano, será 
ampliado o entretenimento 
noturno no parque aquático 
Hot Beach. O Grupo Ferrasa 
emprega 1 mil pessoas, sen-
do 800 de forma direta e 200 
indireta.

COMEÇA O ANO conhecen-
do o lindo espaço da Bodega 
Km 06 - Empório & Hortifruti, 
na vicinal de Eng. Schmitt, 
onde você encontra uma va-
riedade de produtos e frutas, 
legumes. No mesmo local, um 
bonito Espaço Café com mui-
tas delícias! Além de peças de 
mesa postas, para decoração, 
porcelanas. No comando a ele-
gante empresária Elisângela 
Rocha.

NO ÚLTIMO sábado, o Pla-
za Avenida Shopping foi um 
dos pontos de vacinação do 
“Dia D”, da “Campanha de 
Vacinação contra a Covid-19”. 
No local, montado próximo ao 
Centro Médico de Especiali-
dades, 562 crianças de 5 a 11 
anos receberam a vacina. Nes-
ta quinta-feira, o Plaza recebe 
os adultos e adolescentes para 
a vacinação noturna. O posto 
está funcionando das 17h às 
21h para facilitar a vida de 
quem não consegue se vacinar 
durante o dia.

Detalhes
não tão pequenos...

DiáriodoBob
Não vai acabar em pizza. Guto Covizzi, que é Palmeirense dos 

bons, torcedor e provocador nos momentos de felicidade, foi 
focado pelas câmeras digitais do confortável, Estádio Al Nahyan, 
inaugurado em 1995 e reformado em 2019, em Abu Dabi, nos 
Emirados Árabes Unidos, ao lado do industrial José Luiz Fran-
zotti, diretor presidente das bebidas Poty, (dona de um pedaço 
do glorioso manto verde e branco no campeonato paulista). 
Eram lá dois representantes da região, distantes a mais de 12 
mil quilômetros de Rio Preto, que viram o “verdão” vencer o Al 
Ahly por 2 a zero. O que se espera do Palmeiras, no sábado, na 
grande final, é que em sua volta para o Brasil venha com a taça 
de Campeão Mundial nas mãos. É a única taça que o verdão 
não tem no podium de suas vitórias. Um Viva ao Palmeiras! Não 
é um luxo só. A nova sede da SICREDI, em prédio ladeado pela 
Associação dos dentistas de Rio Preto, nas proximidades do 
Riopreto Shopping Center, está dando o que falar e virou ponto 
de referência e luxo, contrariando as já desgastadas agências 
bancárias da cidade. Com mais de cinco milhões de associados em 
todo o Brasil, a Cooperativa Financeira já está em sua majestosa 
sede, na avenida Francisco Chagas, quase em frente ao Riopre-
to Shopping Center. Saudações ao competente presidente José 
Carlos Cuginotti, extensivas ao grupo de nobres funcionários. 
Batendo continência. O coronel Fábio Cândido, comandante do 
CPI 5 (Comando de Policiamento do Interior), foi o entrevistado 
desta semana no Show do Roberto para falar das ações triviais 
em tempo de pandemia, crescente aumento de moradores na rua, 
uso de drogas e segurança pública, alterada pela obrigatoriedade 
da convivência forçada entre quatro paredes e o distanciamento 
das pessoas que se gostam e se odeiam. Casal jubilado. Cida 
Caran não demonstra em suas aparições sociais, profissionais e 
presenciais, em eventos de todas as plumagens, ser uma mulher 
ainda com tempo para comemoração dos seus 50 anos de casa-
da com o alto funcionário aposentado do Banco do Brasil Orville 
Tucanduva Westin. Quem chiou porque não foi convidada para a 
festa, não entendeu ainda o espírito da coisa pandêmica, que 
só mesmo em tom de brincadeira é que podia sentir uma aflição 
da ausência. A família Caran, além de extensa é muito festiva, 
daí a preocupação do mínimo de pessoas de fora. Nas ondas do 
mar. Elias Kassis tem trabalhado muito. Esgotado com começo 
das aulas na sua Faculdade de Odontologia deu uma fugidinha 
até ao Guarujá e telefonou pra dizer que a semana foi de muita 
chuva nas belas praias de lá. Ponto e basta! (Esta coluna é 
publicada com exclusividade para o jornal DHOJE às terças, 
quintas e sábados) 

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  

MUITO CUIDADO, A ESTRADA PARA O INFERNO ESTÁ REPLETA DE 
ROSAS. Sorria, beba muita água e seja feliz!

Matrimônio
Faltam poucos dias para o 
empresár io André e Kel ly 
Fachinetti subirem ao altar 
e celebrar o matrimônio, na 
Paróquia Jesus Bom Pastor e 
São Sebastião, em Rio Preto, no 
próximo dia 19 de fevereiro, às 
20 horas. Após o ato religioso, 
celebrado pelo padre Fábio 
Dungue, os noivos recebem 
os cumprimentos com uma 
bela recepção, na Cozinha 
Maravilhosa no Gabbana, na 
vicinal de Eng. Schmitt.

Fique de Olho
A queda nas vendas de etanol 
nos postos de combustíveis, 
observada nos últimos meses, 
vem criando uma reação em 
cadeia que está puxando o preço 
do combustível para baixo. O valor 
elevado nas bombas provocou 
uma queda na competitividade 
do biocombustível frente à 
gasolina.

Fique por Dentro
A Hugo Engenharia apresenta 
sua Central de Vendas, um 
espaço para atendimento 
ao cl iente com uma área 
de 1300m2 que comporta 
a té  c inco  apa r tamentos 
decorados simultaneamente. 
Com um projeto diferenciado, 
desenvolvido por excelentes 
profissionais que expressam, 
por meio de suas técnicas, a 
singularidade da construtora 
no mercado imobiliário local, o 
espaço está localizado em um 
dos pontos mais valorizados 
da  c i d ade ,  n a  a v en i da 
Boulevard Zaia Tarraf, nº200, 
bairro Bom Jardim, na região 
Sul de Rio Preto.

Fique por Dentro
A Hugo Engenharia apresenta 
sua Central de Vendas, um 
espaço para atendimento 
ao cl iente com uma área 
de 1300m2 que comporta 
a té  c inco  apa r tamentos 
decorados simultaneamente. 
Com um projeto diferenciado, 
desenvolvido por excelentes 
profissionais que expressam, 
por meio de suas técnicas, a 
singularidade da construtora 
no mercado imobiliário local, o 
espaço está localizado em um 
dos pontos mais valorizados 
da  c i d ade ,  n a  a v en i da 
Boulevard Zaia Tarraf, nº200, 
bairro Bom Jardim, na região 
Sul de Rio Preto.

Encontro de amigos
Foi no lindo Haras Pura Bucha, nos arredores de Guapiaçu, no final 
de semana, que Carlos Martins, o Batata e Lu Spósito, organizaram 
festão para os amigos, com direito a comidinhas de buteco e shows 
do cantor Edy Carlos e da dupla Victor & Vinícius. A festa promete 
sua segunda edição.  

Artesanatos e 
Sabores

Edson Antonio Ermenegildo, 
prefeito de vizinha Mirassol, 
por meio do Departamento de 
Cultura e Turismo e em parceria 
com a MPCOM Eventos, realiza 
a partir de amanhã, sexta-feira, 
até domingo, a edição da Feira 
de Artesanatos e Sabores. O 
evento será na Praça da Matriz, 
Dr. Anísio José Moreira, das 
10h às 20 horas, e conta com 
cerca de 15 artesãos da cidade 
e região.

Degustação
O jovem empresário Rafaelo 
Mattos, da Cervejaria Odisséia, 
recepciona amigos e convidados 
vips, nesta quinta-feira, a partir 
das 17h30, para degustação da 
cerveja Illuminati, exclusiva, no 
point do barzinho do Bike Hotel 
Rio Preto, na Avenida JK, 3810, 
ao lado do ex-Buffet Marisa 
Abud. Merci pelo convite. 

Home resort 
zona Sul

A urbanizadora Emais, de Rio 
Preto, está construindo na 
região Sul de Rio Preto um 
megaempreendimento que 
é uma das muitas inovações 
que se destacam no projeto 
é o home resort que será 
construído para os moradores 
do condomínio fechado. É algo 
inédito na região. O projeto 
prevê até mesmo um parque 
aquático, com quiosques, 
ombrelones, lounges, redários, 
bangalôs, “pool bar” (o bar 
molhado), piscina infantil com 
brinquedos, quadras de tênis e 
de beach tênis e praça para food 
trucks, além de restaurante. 

Celebration Hotel
Para comemorar o aniversário da 
amiga Julieta Mussi Passolongo, 
o casal Pedrinho Giglio e Elisa, 
que retornou de Miami, onde 
res id iu  aprox imadamente 
sete anos, passou o final de 
semana no Celebration Hotel, 
em Olímpia. O empresário 
Gilberto Passolongo, mais os 
filhos, Carol e Christian Mussi 
Passolongo, aproveitaram a data 
comemorativa.

Na mira certa
A região de Rio Preto segue 
tendência nacional e registra 
crescimento no número de 
associados em clubes de tiros. 
Além do hobby, a prática do 
tiro para defesa pessoal atraiu 
mais pessoas no ano passado 
em todo o Brasil, quando o 
Exército concedeu 1.162 novos 
registros por dia de Caçadores e 
Atiradores.

Home resort 
zona Sul (2)

Outra comodidade do Eplenum 
será a instalação de estações de 
trabalho próximas às piscinas, 
com wi-fi e estrutura para os 
moradores trabalharem de 
home office como se estivessem 
na praia ou no clube, além de 
um palco multifuncional com 
telão para shows, festivais de 
arte e cinema ao ar livre, entre 
outros itens de lazer que são 
mais comuns de encontrar 
em um resort de praia ou 
um parque aquático como os 
existentes na região. Mas em 
um empreendimento imobiliário 
residencial, é algo inédito! O 
investimento no complexo está 
estimado em R$250 milhões.

Cássia Capriolli, diretora 
executiva da Sicredi, em 

noite de inauguração. 
Foto Luizinho Bueno 

Maycon Souza, da 
Sicredi, responsável 
pelo cerimonial de 
inauguração. Foto 

Luízinho Bueno  

Kelvin Kaiser, presidente 
da Acirp, em coquetel 
na bonita agência da 
Sicredi, na Francisco 

Chagas. Foto Luizinho 
Bueno 

José Carlos Cuginotti, 
presidente da Sicredi 

Noroeste SP, em 
inauguração da nova 
agência em Rio Preto. 
Foto Luizinho Bueno

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS
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