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EM 2021

Rio Preto 
registra 951 
casos de 
picadas de 
escorpião
A Vigilância Ambiental de 
Rio Preto contabilizou 951 
acidentes com escorpiões 
em 2021, uma média de 
quase três incidentes por 
dia. O número representa 
um aumento de 3% em re-
lação à 2020, quando foram 
contabilizados 923 casos.
“Nós consideramos os nú-
meros de 2020 e 2021 bem 
parecidos, praticamente 
uma estabilidade. Em anos 
anteriores o crescimento 
do número de casos tinham 

bem maiores em termos de 
porcentagem”, comentou 
o gerente da vigilância am-
biental, Luiz Feboli Filho.
O segundo semestre concen-
trou 59% dos acidentes, sen-
do novembro recordista com 
126 registros. “O escorpião 
é um animal adaptado ao 
calor, então no inverno eles 
costumam fi car mais retraí-
dos, por isso há uma maior 
incidência de casos nos me-
ses mais quentes” explicou o 
gerente.. CIDADES  P.5

Luiz Feboli Filho
gerente da vigilância

“

“

Soco foi 
causa da 
morte de 
advogado, 
aponta laudo 
do IML

CELSO WANZO

CIDADES  P.4

TRAGÉDIA

Menino de
3 anos morre 
após se 
afogar

O menino, de 3 anos, que 
estava internado desde o 
último sábado, 19, vítima 
de afogamento em uma 
piscina, morreu no Hospital 
da Criança e Maternidade 
de Rio Preto. CIDADES  P.4

TRÁFICO

202 quilos de maconha apreendidos

O condutor de um GM/Corsa Hatch Pre, de cor prata, fo preso em fl agrante por 
tráfi co de drogas, por policiais rodoviários federais, às 5h30 desta segunda-feira, 
21, nas proximidades de Ourinhos. Ele tentou fugir, mas acabou detido. No carro 
foram apreendidos 276 tabletes de maconha, totalizando 202 quilos..CIDADES  P.4

EXTINÇÃO CARGOS COFRE CHEIO

Vereador quer 
convocar 
procurador e 
secretário 

Arrecadação 
fica 4,5% acima 
do esperado 
pela prefeitura

O vereador João Paulo 
Rillo (Psol) protocolou 
nesta segunda-feira, 21, 
dois requerimentos de 
convocação para que o 
Procurador-Geral  do 
Município, Luís Roberto 
Thiesi e o secretário de 
Administração, Adilson 
Vedroni, prestem escla-
recimentos sobre deci-
são do Tribunal de Jus-
tiça que pede a extinção 
de cerca de 120 cargos e 
funções gratificadas na 
Prefeitura de Rio Preto.
          POLÍTICA  P.3

INSCRIÇÕES
PRORROGADAS
As inscrições para os 38 
cursos do Instituto Fede-
ral Câmpus Rio Preto fo-
ram prorrogadas até o dia 
6 de março. 
CIDADES P.5

             A pessoa que 
foi picada deve pro-
curar alguma Upa, no 
caso de adultos, ou o 
Hospital da Criança e 
Maternidade em caso 
de crianças o mais 
rápido possível

POLÍTICA  P.3

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto deu início a vacina-
ção de segunda dose contra 
Covid-19 em crianças que 
receberam CoronaVac nesta 
segunda-feira (21). Ao todo 
foram 332 doses crianças va-
cinadas dentre as 1.057 que 
estavam aptas para receber 
(31,4%). Outras 288 crianças 
de 5 a 11 anos receberam a 
primeira dose. No total são 
20.986 crianças imuniza-
das com 60% de cobertura. 
CIDADES Pág.5
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      O escorpião é um animal adaptado ao calor, 
então no inverno eles costumam ficar mais retraí-
dos, por isso há uma maior incidência de casos nos 

meses mais quentes

       Informo que devido a compromissos assumi-
dos anteriormente para este sábado peço descul-

pas, mas não poderei atender a convo-
cação da Comissão

         A equipe manteve a base de 2021 e está refor-
çando o elenco. Esperamos fazer uma temporada 

melhor que a do ano passado

Uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Pró-Livro revelou 
que o brasileiro lê em média 
4,96 livros por ano. Pode pare-
cer bastante, mas os franceses, 
por exemplo, chegam a ler 
mais de 20 obras no mesmo 
período. O que explica então o 
desinteresse pela leitura, espe-
cialmente entre os mais jovens, 
no nosso país?

Acredito que estas estatís-
ticas negativas sobre leitura 
estão, em parte, ligadas à obri-
gatoriedade de ler os grandes 
clássicos da literatura brasileira 
durante o ensino básico. Não 
me entenda mal, não estou 
criticando os clássicos, longe 
de mim.

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

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

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

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

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

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

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

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

Só não gosta de ler, 
quem não encontrou 
o livro certo

Toda empresa precisa ter a 
capacidade de fazer projeções, 
além de avaliar o contexto 
externo e as condições do seu 
próprio mercado. Desenvolver 
alguma previsibilidade con-
tribui para superar desafios 
e sobreviver a momentos tão 
complexos e de tantas incer-
tezas como as provocadas 
pela pandemia da Covid-19. 
Quanto mais sintonizada a 
empresa estiver, melhor sua 
capacidade de lidar com pe-
quenas mudanças ou mesmo 
acontecimentos que abalem 
pressupostos conhecidos, ad-
quirindo uma percepção me-
lhor sobre mudanças futuras.

No Brasil, a ruptura dos 
modelos econômicos, políti-
cos e sociais começou já na 
década de 1980, com a reces-
são de 1981/1983, a reforma 
da Constituição Federal e os 
vários planos econômicos 
que se sucederam. O ataque 
às Torres Gêmeas em 2001, a 
crise mundial de setembro de 
2008, defl agrada pela falên-
cia do banco de investimento 
americano Lehman Brothers e 
a atual pandemia de covid-19 
são exemplos eloquentes de 
eventos que transformam 
o mundo, a economia, as 
barreiras organizacionais e a 
liderança.

Em circunstâncias como 
essas, um número surpre-
endente de executivos pode 
fi car prisioneiro das próprias 
convicções em relação ao 
futuro do seu negócio e dimi-
nuir sua capacidade de ajustar 
estratégias à nova realidade. A 
empresa, então, passa a viver 
uma “dissonância estratégica”. 
O risco da dissonância é o risco 
de se ter pressupostos ultra-
passados e que resultarão em 
estratégias perdedoras.

Apesar da consciência 
acerca da não linearidade no 
dia a dia das empresas, existe 
uma resistência em aceitar 

ARTIGO

Luiz Feboli Filho, gerente da vigilância ambiental

Fabiana Zanqueta, a secretária de Educação

Adenílson Ambrózio, treinador do time de voleibol 
feminino de Rio Preto/Smel/América
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mudanças. Os modelos men-
tais presentes na organização 
nem sempre estão aptos a 
captar o dinamismo das mu-
danças. Cria-se um mecanis-
mo de defesa que custa a lidar 
com a necessidade, na grande 
maioria das vezes, de realizar 
uma ruptura com o presente.

Essa dissonância cognitiva, 
quando as ações entram em 
conflito com as percepções, 
leva à dissonância estratégica 
que afeta o futuro dos negó-
cios, dada a dificuldade de 
líderes se desapegarem do mo-
delo bem-sucedido presente. 
Neurocientistas acreditam que 
são as barreiras emocionais 
como o medo, as barreiras de 
percepção como as heurísticas 
de pensamento e as barrei-
ras culturais como hábitos e 
costumes que interrompem o 
acesso a esse potencial ima-
ginativo.

A governança e a liderança 
devem cada vez mais estimu-
lar a preparação para as mu-
danças, pequenas ou grandes. 
Tão importante quanto uma 
empresa mais diversa e inclu-
siva, que impulsiona a atração 
de talentos, a criatividade e 
novas culturas organizacio-
nais, é a promoção da diversi-
dade de habilidades, atitudes 
e aptidões. Preparar-se para 
as novas dinâmicas envolve 
revisão de modelos antigos e 
aprimoramento, por exem-
plo, do papel da liderança, 
processos de reconhecimento 
e premiação, oportunidades 
de aprendizagem e desenvol-
vimento pessoal, critérios de 
recrutamento, entre outros. 
Tais ações devem buscar sin-
tonia com o negócio atual e 
permitir desenhá-lo para o 
futuro. *Sócio e presidente da 
MESA Corporate Governance

LGPD e Open Insurance: o 
futuro do compartilhamento 

de dados

Na década de 90 já fa-
lávamos sobre direitos de 
dados, mas na época o auge 
do tema era relacionado a 
direitos autorais e de sof-
tware. No período, as pesso-
as não podiam tirar fotocó-
pias de livros e materiais que 
deveriam ser comprados 
para o autor receber pelo 
uso da obra. Hoje em dia, 
o direito de dados possui 
diversos questionamentos 
por conta de inovação e, 
por isso a legislação está 
sempre corrigindo possíveis 
falhas dentro da Lei Geral de 
Proteção de Dados – LGPD 
para deixá-la, a medida do 
possível, cada vez mais pre-
cisa para todas as situações.  

Devemos considerar que 
a lei é recente. Em 2016, na 
Europa, surgiu a General 
Data Protection Regulation 
– GDPR, com o objetivo de 
proteger a privacidade de 
dados dos usuários e entrou 
em vigor somente em maio 
de 2018. Alguns meses de-
pois, em setembro, entrou 
em vigor no Brasil como 
LGPD. 

E, para completar o as-
sunto de segurança de da-
dos, em dezembro de 2021 
começou a implementação 
do Open Insurance no Bra-
sil, com a inauguração da 
primeira fase, que se esten-
de até 30 de junho de 2022 
e prevê o início do comparti-
lhamento de dados públicos 
sobre canais de atendimen-
to e produtos de seguro, 
previdência complementar 
aberta e capitalização dis-
poníveis para comerciali-
zação. A formalização para 
o avanço desse projeto foi 
a publicação da Resolução 
CNSP nº 415/2021 e da 
Circular Susep nº 635/2021, 
que dispõem sobre as dire-
trizes para implementação.  
O confl ito entre a LGPD e o 
Open Insurance questiona 
sobre o direito de dados 
cedidos à essas empresas 
de análises do perfi l do con-
sumidor e a proteção dos 
dados em si. Porém, vale 
ressaltar que a LGPD não 
veio para bloquear as infor-
mações, ela veio para regu-
lamentar o uso de dados que 
devem ser limitados, usados 
com transparência pelas 
empresas e sempre com a 
autorização do consumidor. 
Este consentimento do con-
sumidor no Open Insurance 
é para dados pessoais como 
nome, telefone, RG, CPF, 
entre outras informações e 
jamais dados sensíveis como 
opinião política, racial e de 
caráter religioso ou fi losó-
fi co. Mesmo porque, dados 

Luciana de Gnone é 
escritora e autora 
do suspense policial 
“Evidência 7: Segredo 
Codifi cado”.

M arcelo Tostes, CEO e sócio fundador do escritório
Marcelo Tostes Advogados
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sensíveis são irrelevantes para 
corretoras e seguradoras. Os 
hospitais têm dados sensíveis 
que não podem ser comparti-
lhados como a periodicidade 
de entradas do paciente, os 
remédios que utilizam e histó-
rico de doenças. Outro exem-
plo são escolas, que possuem 
fi chas com o desenvolvimento 
escolar do aluno, as matérias 
da grade curricular com notas 
altas e/ou baixas, entre outras 
informações que podem o 
prejudicar posteriormente. 
A ideia do Open Insurance é 
que através do compartilha-
mento dos dados dos consu-
midores, as corretoras possam 
prestar os melhores serviços 
com custo mais baixo. Um 
exemplo atual é o PIX, que ofe-
rece rapidez, melhores serviços 
e custo reduzido ou zero. As 
empresas de serviço utilizavam 
antigamente um perfil geral 
para fazer os orçamentos e 
hoje, com esses dados, usam 
como justificativa de preço. 
Um exemplo é quando duas 
pessoas que moram no mesmo 
prédio e possuem o mesmo 
carro solicitam a cotação de 
um seguro para o automóvel. 
Uma delas já colidiu anterior-
mente e foi furtada perto do 
escritório onde trabalha. Essa 
pessoa, por correr mais riscos 
para seguradora, irá ter um 
orçamento no valor mais alto 
e, em contrapartida, a outra 
pessoa irá pagar mais barato. 
Essa ação torna tudo mais jus-
to e seguro. O Open Banking, 
ou sistema fi nanceiro aberto, 
é outra novidade. Ele propicia 
o compartilhamento padroni-
zado de dados e serviços por 
meio de APIs (Application 
Programming Interfaces) por 
parte de instituições fi nancei-
ras e demais instituições auto-
rizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. A ferramenta 
é excelente para ajudar os 
usuários a negociarem suas dí-
vidas, por exemplo. O compar-
tilhamento de dados pessoais, 
usados com profi ssionalismo, 
respeito e transparência é 
o futuro e é necessário para 
conseguir negociações e preços 
justos baseados no seu perfi l.
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Política Pagamentos no INSS
Os segurados do INSS que recebem bene-
fício de até um salário mínimo começaram 
a receber o pagamento de fevereiro 

Seu bolso
 previsão de inflação para 2022. o 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deve fechar este ano em 5,56%.

Divulgação

O secretário da Fazenda 
de Rio Preto, Martinho Ra-
vazzi, apresentou na manhã 
desta segunda-feira, 21, de-
monstração e avaliação das 
metas fiscais referentes ao 3º 
quadrimestre de 2021. A apre-
sentação ocorreu no auditório 
da Câmara Municipal e contou 
com a presença do presidente 
da Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento, o ve-
reador Anderson Branco (PL).

Acima da previsão
No 3º quadrimestre a ar-

recadação municipal foi 4,5% 
maior do que a prevista: en-
quanto a previsão era de R$ 
565,4 milhões, o total arreca-
dado foi de R$ 590,7 milhões.

Durante o período de ava-
liação, o município investiu 
em Saúde e Educação mais 

Arrecadação fica 4,5% acima do 
previsto nos últmos quatro meses

PREFEITURA EM 2021

do que o limite constitucional 
(25% e 15%): o total foi de 
25,56% e 25,13% respectiva-
mente.

Ravazzi também apresen-
tou os montantes repassados à 
Câmara Municipal, que foi de 
R$ 8,6 milhões, à Emcop, R$ 
1,4 milhões, e ao Semae, que 
totalizou R$ 2 milhões.

DAdos
Os dados apresentados 

pelo secretário podem ser en-
contrados de maneira detalha-
da no Portal da Transparência 
da Prefeitura de Rio Preto: 
https://www.riopreto.sp.gov.
br/portaltransparencia/

A apresentação é previs-
to em Lei e deve ocorrer a 
cada três meses. É espécie de 
prestação de contas ao Poder 
Legislativo sobre a evolução 
financeira do período anali-
sado.

No 3º quadrimestre a arre-
cadação foi maior do que a 
prevista: enquanto era de 
R$ 565,4 milhões, o total foi 
de R$ 590,7 milhões.

FUNCIONALISMO

Câmara deve aprovar 
reajuste de 11% 

O secretário da Fazenda, Martinho Ravazzi, apresentou dados em audiência na Câmara

Vereadores devem aprovaro índice proposto

Assim como na sessão 
da última semana em que 
foram aprovados projetos 
de reajustes salariais para 
o prefeito Edinho Araújo 
(MDB), o vice Orlando Bol-
çone (DEM), secretários 
municipais e para os 17 ve-
readores, a Câmara deverá 
novamente aprovar projeto 
de lei complementar que 
reajusta em 11% o salário do 
funcionalismo público de 
Rio Preto.

O índice é o mesmo apli-
cado para os vencimentos 
dos agentes políticos: 11%. 
O valor será aplicado na ta-
bela de remuneração (cargos 
e funções) dos servidores 
públicos municipais ativos 

(estatutários, celetistas e 
comissionados) e inativos 
(aposentados e pensionis-
tas). A votação acontece nas 
duas sessões desta terça-fei-
ra, 22. No período da manhã 
será analisado a legalidade e 
à tarde o mérito.

Consulta realizada pelo 
Dhoje Interior mostra que 
a proposta será aprovada 
quase que por unanimidade 
pelos vereadores. Na semana 
passada apenas o vereador 
João Paulo Rillo (Psol) foi 
contra os pedidos de reajus-
tes, também em 11%.

O reajuste é quase 1% 
superior ao índice de inflação 
acumulado durante o ano 
passado.

Divulgação

O vereador João Paulo 
Rillo (Psol) protocolou nesta 
segunda-feira, 21, dois reque-
rimentos de convocação para 
que o Procurador-Geral do 
Município, Luís Roberto Thiesi 
e o secretário de Administra-
ção, Adilson Vedroni, prestem 
esclarecimentos sobre decisão 
do Tribunal de Justiça que 
pede a extinção de cerca de 120 
cargos e funções gratificadas 
na Prefeitura de Rio Preto.

Os dois requerimentos so-
licitam que ambos estejam 
presentes na sessão da próxi-
ma semana para que em Ple-

nário possam falar aos demais 
vereadores sobre o assunto. 
Na última semana, ocorreu o 
julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade movi-

APADRINHADOS

Vereador quer convocar procurador e 
secretário para explicar extinção de cargos

da pelo Partido Socialismo e 
Liberdade (PSOL), que der-
rubou leis que criaram cargos 
comissionados e funções gra-
tificadas, no âmbito da admi-
nistração pública municipal.

Os cargos comissionados e 
as funções gratificadas foram 
considerados ilegais pelo TJ/
SP, que determinou o prazo 
de 120 para o cumprimento da 
decisão. Segundo entendimen-
to da maioria dos 25 desem-

bargadores do Órgão Especial 
do TJ, os cargos deveriam ser 
preenchidos por concurso pú-
blico. Eles são ocupados por 
livre nomeação do prefeito 
Edinho Araújo (MDB), popu-
larmente conhecidos como 
“apadrinhados”.

Leis de 2006, 2007 e 2011 
que criaram as funções e gra-
tificações foram declaradas 
inconstitucionais pelo TJ. 
Com a publicação do acórdão 

HOJE

A secretária de Educação, 
Fabiana Zanqueta, é aguar-
dada nesta terça-feira, 22, 
durante sessão na Câmara 
Municipal.

Na tarde de sexta-feira, 18, 
ela apresentou ofício alegando 
que não iria comparecer a 
audiência pública marcada no 
Legislativo. O encontro havia 
sido agendado para sábado, 
19, pelos vereadores membros 
da Comissão Permanente de 
Educação. Na pauta, as condi-
ções físicas de escolas e o piso 
salarial pago aos professores 
da rede municipal de ensino 
de Rio Preto.

No documento protoco-

o governo Edinho terá que 
atualizar a legislação e demi-
tir os ocupantes das funções 
apontadas pela Justiça. Cargos 
estratégicos foram extintos, 
como por exemplo o Chefe de 
Gabinete do prefeito, ocupado 
por Zeca Moreira, que há anos 
acompanha a carreira política 
de Edinho.

Na pasta dos Esportes 18 
cargos comissionados terão de 
ser extintos, assim como nas 
pastas de Serviços Gerais, Fa-
zenda, Comunicação, Trânsito 
entre outras.

 O governo se limita a dizer 
que vai tomar alguma decisão 
somente após publicação do 
acórdão. Existe a possibilidade 
de recorrer da decisão. No mo-
mento há intenção de demitir 
os comissionados. São cargos 
de assessor especial, gerente, 
chefe de divisão e coordenado-
res com salários que variam de 
R$ 3,5 mil e R$ 5,3 mil.

Guarda-Municipal
No caso da convocação do 

secretário de Administração 
Adilson Vedroni, além dos car-
gos extintos Rillo deseja que 
sejam esclarecida demanda 
apresentada pela Associação 
dos Guardas Municipais de 
São José do Rio Preto (AG-
MRP) sobre correção de adi-
cional de risco.

lado na Câmara, Zanquetta 
afirma que se compromete a 
comparecer na sessão de terça 
para prestar esclarecimentos 
aos vereadores.

“Informo que devido a 
compromissos assumidos 
anteriormente para este sá-
bado peço desculpas, mas não 
poderei atender a convocação 
da Comissão”, afirma no do-
cumento.

O presidente da Comissão 
de Educação, vereador Renato 
Pupo (PSDB) anunciou o can-
celamento do encontro.

A audiência de sábado foi 
solicitada para que a secre-
tária pudesse explicar vários 
problemas encontrados pelos 
alunos da rede municipal no 
retorno às aulas neste ano. 

Secretária de Educação é 
aguardada na Câmara

Leis de 2006, 2007
e 2011 que criaram 
as funções e 
gratificações foram 
declaradas 
inconstitucionais 
pelo TJ.

Requerimentos pedem convocação para que o Procurador Luís 
Roberto Thiesi e o secretário de Administração, Adilson Vedroni

Fabiana Zanquetta, secretária de Educação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI

Andressa ZAFALON 

Divulgação

COFRE CHEIO

R$ 590 mi
VALOR ARRECADADO 
ficou 4,5% acima do 
previsto inicialmen-
te pela Secretaria da 
Fazenda

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Nova variante
A cidade de São Paulo identificou o 
terceiro caso da subvariante BA.2 do 
coronavírus

Viagens em alta
Dados divulgados pelo governo mos-
tram que o turismo nacional apresen-
tou crescimento de 12% em 2021.

O menino, de 3 anos, que 
estava internado desde o úl-
timo sábado, 19, vítima de 
afogamento em uma piscina, 
na cidade de Santa Fé do Sul, 
morreu neste domingo, 20, no 
Hospital da Criança e Materni-
dade de Rio Preto.

Ventilação
Segundo o boletim de ocor-

rência, o garotinho deu entra-

TRAGÉDIA

Morre menino de 3 
anos que se afogou 

Roubo

Drogas

NA BR 153

Após perseguição, motorista é preso 
pela PRF com 202 quilos de maconha

da no Pronto Socorro às 19h22, 
com parada cardiorrespirató-
ria, sendo encaminhado para 
o HCM, onde foi internado na 
UTI com ventilação mecânica. 

Pouco depois, a criança 
veio a óbito, após não re-
sist ir  a  uma nova para-
d a  c a r d i o r r e s p i r a t ó r i a . 
 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE 

O condutor de um GM/Corsa 
Hatch, de cor prata, fo preso 
em flagrante por tráfico de 
drogas, por policiais rodovi-
ários federais, às 5h30 desta 
segunda-feira, 21, nas pro-
ximidades de Ourinhos. Ele 
tentou fugir, mas acabou deti-
do. No carro foram apreendi-
dos 276 tabletes de maconha, 
totalizando 202 quilos.
Segundo a PRF, havia de-
núncias anônimas de que o 

motorista, de 27 anos, estaria 
traficando entre os Estados do 
Paraná e São Paulo.

Sinal de Parada
Quando o automóvel foi visto, 
os policiais deram sinal de pa-
rada. A ordem foi desobede-
cida e o suspeito iniciou fuga 
em alta velocidade, adentran-
do a rodovia Raposo Tavares 
(SP 270), realizando ultrapas-
sagens perigosas e impondo 

risco a terceiros.
Após alguns quilômetros de 
acompanhamento do veícu-
lo, o motor ferveu e o acusa-
do parou no acostamento do 
quilômetro 356. O entorpe-
cente foi encontrado no por-
ta-malas e em cima do banco 
traseiro, embalado com fitas 
plásticas. O indiciado, o veí-
culo e a droga foram encami-
nhados à DISE de Ourinhos. 
Colaborou – Sarah BELLINE 

Mãe e filho foram assal-
tados, na tarde deste domin-
go, 20, na Represa Munici-
pal, quando caminhavam. 
As vítimas foram abordadas 
por dois desconhecidos, um 
deles armado com faca e o 
outro com um pedaço de 
pau. Os criminosos fugiram 
levando uma carteira.

Agentes penitenciárias 
apreenderam maconha no 
cós da calça de uma mulher, 
de 36 anos, que tentava en-
trar no Centro de Detenção 
Penitenciária (CPP) de Rio 
Preto, na tarde deste domin-
go, 20, para visitar o amásio. 
A suspeita foi levada para a 
delegacia, ouvida e liberada.

Menino estava no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto

No carro foram apreendidos 276 tabletes de maconha, totalizando 202 quilos

Divulgação

De acordo com o laudo do 
Instituto Médico Legal (IML) 
a causa da morte do advogado 
Celso Wango, 58 anos, foi de-
vido ao soco e não à queda. O 
soco, desferido por Emerson 
Ricardo Fiamenghi, de 44 
anos, após um desentendimen-
to entre os dois, teria provoca-
do traumatismo craniano no 
advogado.

A briga aconteceu no sába-
do (12), após o jogo final entre 
Palmeiras e Chelsea. Inicial-
mente, o desentendimento 
teria sido por conta do jogo, 
já que Emerson é corinthiano 
e Celso era palmeirense, no 
entanto, com os testemunhos 
o delegado responsável pelo 
caso, João Lafayete Sanches, 
do 1º DP, entendeu que essas 
divergências já vinham de an-
tes, quando Celso fez parte da 
diretoria de uma gestão ante-

Soco matou advogado e não 
a queda, diz laudo do IML

CASO CELSO WANZO

rior à gestão de Emerson, que 
era o atual síndico do prédio 
‘Terraço Juscelino’.

No laudo consta que a mor-
te foi em consequência de 
traumatismo cranioencefálico, 
devido à ação vulnerante de 
agente contundente. O soco 
afetou o lado esquerdo do ros-
to da vítima, local onde foram 
apontadas várias fraturas.

Lafayete detalhou que “pa-
recia que tinha ‘moído’ o lado 
esquerdo da vítima, onde ela 

levou o soco. Por mais que 
também tenha tido lesões na 
parte de trás da cabeça, após a 
queda, elas não foram a causa 
da morte”.

O delegado encerrou as in-
vestigações e agora cabe à justi-
ça decidir se será lesão corporal 
seguida de morte e homicídio 
com dolo eventual. Na lesão, 
o autor age com dolo, ou seja, 
com intenção de machucar, 
mas sem intenção do resultado, 
no caso a morte. Já o homicídio 

com dolo eventual é quando o 
autor assume o risco de matar. 
“Foi um soco muito forte. Ele 
(autor) não queria matar, mas 
assumiu o risco com o soco 
dado”, afirma Lafayete.

O autor alegou em depoi-
mento que agiu em legítima 
defesa, pois estava se sentin-
do ‘acuado’. Testemunhos de 
familiares e amigos da víti-
ma contradizem essa versão. 
Emerson responde em libera-
dade o crime.

Laudo diz que a morte 
foi por traumatismo 
cranioencefálico, devi-
do à ação vulnerante de 
agente contundente

Laudo aponta que o soco afetou o lado esquerdo do rosto da vítima e causou a morte

Idoso é preso 
pela PM após 
furto na saída 
de missa

Um idoso, de 67 anos, 
foi preso em flagrante por 
policiais militares, na 
manhã deste domingo, 
20, pelo furto do celular 
de uma bancária, de 24 
anos. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, ele 
estava sendo perseguido 
por populares quando 
a viatura passou na rua 
XV de Novembro e ao dar 
a volta no quarteirão o 
encontrou já imobilizado 
pelas testemunhas.

Segundo a vítima, ela 
havia acabado de sair de 
uma missa na Catedral e 
aguardava um motorista 
de aplicativo quando o 
suspeito lhe deu um em-
purrão e saiu correndo 
com o telefone em dire-
ção da rodoviária.

A jovem gritou por 
socorro e pedestres que 
passavam pelo local pas-
saram a correr atrás do 
acusado. À PM, o idoso, 
que tem antecedentes 
criminais, disse que iria 
vender o aparelho para 
pagar contas.

Estudante 
foge após 
facada em 
mecânico

A polícia de Rio Preto 
faz buscas na tentativa de 
localizar a estudante, de 23 
anos, que deu uma facada 
no peito de um mecânico, 
de 25 anos, na manhã deste 
domingo, 20, na Estância 
Santa Inês. O jovem teve 
duas paradas cardíacas, 
mas foi levado com vida até 
o Hospital de Base.

Segundo testemunhas, 
a jovem e a vítima discuti-
ram por causa de som alto. 
Em seguida, ela se levantou 
da mesa, foi até a pia, pe-
gou a faca e enfiou no peito 
do rapaz.

Após o atentado, ela es-
capou antes da chegada da 
PM. O mecânico, segundo 
o boletim de ocorrência, 
teve uma parada cardíaca 
no local do crime e quando 
entrou na ambulância do 
Samu.

O Dhoje entrou em con-
tato com a assessoria de 
imprensa do HB e aguarda 
retorno sobre o estado de 
saúde atual da vítima. O 
caso, registrado como ten-
tativa de homicídio, será 
investigado pelo 5º DP. 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Morador erra vaga e agride porteiro
O 1º DP de Rio Preto vai in-

vestigar uma denúncia de lesão 
corporal feita por um porteiro, 
de 22 anos, contra um morador 
de condomínio. A agressão 
aconteceu neste domingo, 20, 
e o jovem procurou a Central 
de Flagrantes para registrar 
a queixa.

Segundo a vítima, após ve-
rificar que o veículo do acusado 
estava parado em vaga errada,  

entrou em contato com outra 
porteira para identificar quem 
era o proprietário.

Neste momento, o suspeito 
chegou, acompanhado de dois 
filhos, ficou alterado e come-
çou a gritar com o funcioná-
rio. Em seguida, empurrou o 
porteiro, que foi até seu carro 
para pegar uma chave de rodas 
e evitar violência física.

O agressor jogou o veículo 

na direção do rapaz e tentou 
descer do automóvel, sendo 
impedido pelo porteiro que 
segurou a porta.

Os filhos do motorista saí-
ram do carro e passaram a dar 
socos e empurrões no porteiro, 
que foi socorrido por outros 
moradores do condomínio, en-
quanto o motorista foi embora 
com os filhos.  Colaborou 
– Sarah BELLINE 

EM CONDOMÍNIO

Arquivo DHoje

Divulgação PRF

VÍTJMA

22 anos
IDADE  do porteiro que 
acabou sendo agre-
dido pelo morador do 
condomínio

Morte
Rodrigo Rodrigues dos 

Santos, de 38 anos, que 
estava internado desde a 
última quinta-feira, 17, no 
Hospital de Base de Rio 
Preto, após sofrer um aci-
dente de trânsito, morreu 
neste domingo, 20.

Se um empregado tem o di-
reito de não tomar vacina contra 
a Covid-19, a empresa, por sua 
vez, pode usar esse critério para 
aplicar a demissão por justa 
causa. Especialmente se, como 
no caso, a empregada foi avi-
sada com antecedência sobre a 
necessidade de imunização para 

Juíza mantém justa causa 
por recusa da vacina

continuar trabalhando no local. 
Esse foi o entendimento adotado 
pela juíza Maria Fernanda Zipi-
notti Duarte, da 30ª Vara do Tra-
balho de São Paulo, ao manter a 
demissão por justa causa de uma 
funcionária de uma empresa de 
limpeza que se recusou a tomar 
a vacina contra a Covid.

JUSTIÇA TRABALHISTA
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ACIDENTES

Rio Preto registra 
951 acidentes com 
escorpiões em 2021

A Vigilância Ambiental de 
Rio Preto contabilizou 951 
acidentes com escorpiões em 
2021, uma média de quase três 
incidentes por dia. O número 
representa um aumento de 3% 
em relação à 2020, quando fo-
ram contabilizados 923 casos.

“Nós consideramos os nú-
meros de 2020 e 2021 bem 
parecidos, praticamente uma 
estabilidade. Em anos anterio-
res o crescimento do número 
de casos tinham bem maiores 
em termos de porcentagem”, 
comentou o gerente da vigi-
lância ambiental, Luiz Feboli 
Filho.

O segundo semestre con-
centrou 59% dos acidentes, 
sendo novembro recordista 
com 126 registros. “O escor-
pião é um animal adaptado ao 
calor, então no inverno eles 
costumam fi car mais retraídos, 
por isso há uma maior incidên-
cia de casos nos meses mais 

quentes” explicou o gerente.
Segundo a Vigilância Am-

biental, 99% dos acidentes 
são causados pelo escorpião 
amarelo (Tityus Serrulatus), 
que é o mais comum na cidade.  
Essa espécie é considerada a 
mais perigosa e pode ocasionar 
acidentes graves em que for 
picado, podendo até mesmo 
levar a óbito. Rio Preto não re-
gistrou mortes por escorpiões 
em 2021.

“A pessoa que foi picada 
deve procurar alguma Upa, no 
caso de adultos, ou o Hospital 
da Criança e Maternidade em 
caso de crianças o mais rápido 
possível, de preferência em 
menos de duas horas. Não é 
necessário capturar o escor-
pião e levar até unidade de saú-
de, já que os médicos sabem 
que geralmente é do escorpião 
amarelo. Nós também temos 
escorpião preto em Rio Preto, 
mas ele é mais raro e é possível 
diferenciá-lo pelo formato da 

picada”, comentou Feboli.
De acordo com Vigilância, 

os principais relatos de apari-
ções de escorpiões dentro das 
residências são no banheiro 
e na área de serviço, perto de 
ralos, por isso a recomendação 
é deixar esses ralos vedados.

“A maioria dos escorpiões 
está na rede de esgoto, que é 
um ambiente em que eles não 
têm um predador natural e po-
dem se alimentar das baratas. 
Se avistar um escorpião dentro 
de casa, a pessoa pode tentar 
mata-lo com segurança, seja 
utilizando um calçado fechado 
e pisando ou batendo com al-
gum objeto. Também pode ser 
utilizado veneno, mas precisa 
ser espirrado diretamente no 
escorpião e não no ambiente”, 
comentou.

Denúncias para Vigilância 
Ambiental pode ser realizadas 
pela ouvidoria através do 0800 
770 5870 ou pelo número (17) 
3216-9758.

Instituto Federal de Rio Preto prorroga 
prazo de inscrições até 6 de março

As inscrições para a dis-
puta de uma das 2.065 vagas 
para os 38 cursos do primeiro 
semestre de 2022 do Instituto 
Federal Câmpus Rio Preto fo-
ram prorrogadas até o dia 6 de 
março. Inicialmente o prazo 
se encerraria nesta terça-feira, 
dia 22.

Segundo Alexandre Aldo 
Neves, diretor educacional 
do Instituto, por conta da alta 
procura foi tomada a decisão 
de prorrogar as inscrições 
para dar mais uma oportu-
nidade para a população se 
inscrever.

Ele lembra que os cursos 
são totalmente gratuitos e as 
inscrições devem ser feitas 
pelo site do Instituto Federal: 
www.sjp.ifsp.edu.br/cursos 
- os interessados deverão 

preencher o cadastro, escolher 
o curso desejado  e enviar a 
documentos  requisitados.

Em todos os cursos o único 
requisito e ter o ensino funda-
mental completo – não tem 
restrição nem de idade míni-
ma e ou máxima, basta ter o 
ensino fundamental completo.

A previsão que as aulas 
tenham inicio das aulas é para 
o dia 21 de março.

Dos 38 cursos 13 deles 

Em todos os cursos 
o único requisito e 
ter o ensino funda-
mental completo 
– não tem restrição 
nem de idade míni-
ma e ou máxima

serão com aulas presenciais 
com um total de 295 vagas e os 
demais 25 cursos EaD (Ensino 
a Distância) com um total de 
1770 vagas.

Aulas presenciais 
Os 13 cursos presenciais 

vão movimentar pela primeira 
vez o Câmpus de Rio Preto, a 
expectativa é receber quase 
300 alunos na unidade, sa-
lientou o diretor da instituição 

educacional.
Os cursos ofertados são 

diversos, mas eles podem ser 
divididos em algumas áreas 
principais como línguas, por 
exemplo: inglês, espanhol e 
libras – na área de informática 
com uma grande variedade 
como programação em C e 
Python e, Fundamentos de 
Nuvem da Academia AWS e ou-
tros como instalações elétricas 
e Introdução à Energia Solar 
Fotovoltaica.

ENSINO SUPERIOR

COVID-19

Saúde vacina 332 
crianças com 2ª 
dose;  índice é 
de 31,4% da 
faixa etária

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto deu início a vacinação 
de segunda dose contra 
Covid-19 em crianças que 
receberam CoronaVac nesta 
segunda-feira (21). Ao todo 
foram 332 doses crianças 
vacinadas dentre as 1.057 
que estavam aptas para 
receber (31,4%). Outras 
288 crianças de 5 a 11 anos 
receberam a primeira dose. 
No total são 20.986 crianças 
imunizadas com 60% de 
cobertura.
De acordo com a Saúde, 
até sexta-feira (25) mais 
de 7 mil crianças poderão 
concluir o esquema de vaci-
nação. O intervalo entre as 
doses é de 28 dias. A vaci-
nação infantil é realizada de 
segunda a sexta, das 7h30 às 
15h, nas UBSs Caic, Central, 
Cidade Jardim, Eldorado, 
Jardim Gabriela, Jaguaré, 
Santo Antônio e Vila Elvira.
Para receber a vacina, os 
pais ou responsáveis devem 
levar documentos pessoais 
das crianças, comprovante 

de residência em Rio Preto 
e o comprovante de primei-
ra dose .
 
           Faltosos
No último sábado (19) a 
Saúde abriu dois postos de 
vacinação (UBS Solo Sa-
grado e Estoril) para tentar 
reduzir o número de quase 
120 mil faltosos de segunda 
e terceira dose entre o pú-
blico adulto no município. 
Foram aplicadas 1.168 do-
ses nas duas unidades.
Segundo o Vacinômetro, Rio 
Preto já aplicou 1.041.421 
doses, sendo 427.368 na 
primeira etapa, 388.314 na 
segunda, 213.171 na tercei-
ra e 12.568 doses únicas.

URUPÊS

Mutirão realiza 
230 atendimentos

Postos das ESFs (Estratégia 
de Saúde da Família) de Uru-
pês promoveram uma manhã 
de atendimentos no sábado 
(19) com o intuito de oferecer 
uma alternativa às pessoas que 
não podem comparecer saúde 
durante período normal de 
funcionamento das unidades.

Ao todo foram 72 atendi-
mentos médicos, 99 vacina-
ções de adultos, 21 vacinações 
de crianças e 40 coletas de 
Papanicolau. As ESFs também 
ofereceram cafés da manhã 
para a população que passou 
pelas unidades.

Anteriormente, na quinta-
-feira (17), outra ação já havia 
ocorrido em horário estendido, 
mas no período noturno, das 
17h às 19h, com objetivo de 
atualizar o esquema vacinal 
contra o coronavírus e rea-
lizar coleta de papanicolau.

“Parabéns a todos que estive-
ram envolvidos nessa campa-
nha. Vocês fazem de Urupês 
um município melhor”, agra-
deceu o Prefeito Bica.

A Vigilância Ambiental de Rio Preto contabilizou 951 acidentes com escorpiões em 2021

             O escor-
pião é um animal 
adaptado ao calor, 
então no inverno 
eles costumam 
ficar mais 
retraídos

Luiz Feboli Filho, 
gerente da vigilância

“

“

Insituto Federal prorroga inscrições

Saúde vacina 332 crianças no início da segunda dose

ARQUIVO/DHOJE

O número representa 
um aumento de 3% em 
relação à 2020, quando 
foram  923 casos.

VINICIUS LIMA
redacao@dhoje.com.br

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

da RREDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Andressa ZAFALON 

De acordo com a 
Saúde, até sexta-
-feira (25) mais de 7 
mil crianças
 poderão concluir o 
esquema de
 vacinação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Rubro apresenta técnico 
O América de Rio Preto vai apresentar o seu 
novo treinador, o português Tiago Cardoso, 
para a temporada 2022 nesta terça(22).

Novo comandante
O Olímpia confirmou nas redes sociais 
a contratação de Vilson Taddei para o 
ser o novo comandante da equipe

"      A História dos Dois LL" trata-se de um misto de vivências pessoal e profissional da autora Giselle Mara Alvaceta
Lemos como professora nos anos iniciais do Ensino Fundamental na cidade de São José do Rio Preto desde 2011. 
A obra perpassa por temas relacionados a alfabetização inicial, a importância do nome enquanto formação da
identidade da criança e uma crítica aos padrões de beleza e estereótipos que impactam na vida das mulheres desde a
infância. 
        Sabe-se que a construção da identidade da criança é fundamental e cabe também à escola propiciar o
desenvolvimento através do acolhimento, do respeito às diferenças, da valorização das potencialidades individuais de
cada educando, assim como apresentar a diversidade e desenvolver a autoestima infantil a fim de que a beleza esteja
vinculada com a essência de dentro para fora do ser humano relacionando-se com afetividade, admiração e
principalmente autenticidade, rompendo o paradigma dos estereótipos tão presentes na nossa sociedade.
        Nesse sentido, a autora tem como objetivo levar essa discussão para as crianças de uma maneira leve e lúdica
através do livro propiciando conexões afetivas e reflexões de acordo com a maturidade de cada grupo de leitores.

 Redes Sociais:
 www.instagram.com/professoragisellemara

é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 
mestre em Educação.

Leandro Ferreira 

facebook.com/hrecreio

Professora de Rio Preto lança livro infantil
leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 229 - fevereiro de 2022

Sobre a autora:
Graduada em Pedagogia pela UNESP (Universidade Estadual de São Paulo) e
especialista em Fundamentos da Educação, Alfabetização e Letramento e
Transtornos de Aprendizagem. Atua como professora nos anos iniciais do Ensino
Fundamental há 10 anos.
É apaixonada pela arte de ensinar através da afetividade, da escuta sensível, da
constante reflexão de sua prática e do relacionamento com os alunos,
ensinando-os e também aprendendo a cada dia. 

Não foi dessa vez que o Rio 
Preto conseguiu sua primeira 
vitória como visitante na Sé-
rie A3 do Campeonato Pau-
lista. No fi m da tarde deste 
domingo (20), o Jacaré foi 
superado pelo Bandeirante 
em Birigui por 2 a 0. Além de 
não ter vencido fora de casa, 
o esmeraldino segue também 
sem balançar as redes longe 
do estádio Anísio Haddad. 
O time da casa abriu o placar 
aos 11 minutos. André rece-

JACARÉ CONTINUA SEM GANHAR FORA
PAULISTA SÉRIE A3

beu um passe em profundi-
dade e saiu na cara do goleiro 
Lúcio que dividiu com o ata-
cante. Na sobra de bola, Ga-
briel Rapchan mandou para 
o fundo da rede. O restante 
da primeira etapa seguiu sem 
muitas emoções, com a úni-
ca fi nalização sendo Rapchan 
para fora aos 31 minutos.
Na volta do intervalo, o Rio 
Preto seguiu com difi culda-
des para criar jogadas. Aos 28 
minutos, Patrick Alan quase 
ampliou para o Bandeirante 
cobrando falta, mas Lúcio es-
palmou para escanteio. O gol 
da vitória veio aos 37 minutos 
com Tatá cruzando da direita 
e Patrick Alan cabeceando no 
contrapé de Lúcio para defi nir 
o placar em 2 a 0.
 
 8ª posição
    Mesmo com a derrota, o 
Rio Preto segue no G-8, ocu-
pando a 8ª posição com 10 
pontos. O próximo jogo será 
contra o Noroeste na quar-
ta-feira (23) em casa. Já o 
Bandeirante, que está em 
10º, enfrenta o Capivariano 
fora de casa no mesmo dia.

O time da casa abriu o placar aos 11 minutos. An-
dré recebeu um passe em profundidade e saiu na 
cara do goleiro Lúcio que dividiu com o atacante. 
Na sobra de bola, Gabriel Rapchan mandou para 
o fundo da rede. 

No fim da tarde deste domingo (20), o Jacaré foi superado pelo Bandeirante em Birigui por 2 a 0

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Equipe de Rio Preto retoma treinamentos

O time de voleibol feminino 
de Rio Preto/Smel/América já 
retomou seus treinamentos vi-
sando as primeiras competições 
da temporada com novidades. 
São quatro novas jogadoras que 
se juntam ao elenco do ano pas-
sado. São elas: a oposta Letícia, 
a levantadora Malu,  a central 

Nicolly e a ponteira Julia.
O treinador Adenílson Am-

brózio afi rmou que o time ainda 
não está fechado. “Devemos 
ter mais reforços chegando nas 
próximas semanas”, afirmou 
o comandante da equipe que 
neste ano terá agenda cheia. O 
voleibol feminino de Rio Preto 
disputará o Paulista, a partir de 
abril, os Jogos Regionais e Aber-
tos do Interior e a Superliga C.

O treinador falou sobre o 
que espera da temporada. “A 
equipe manteve a base de 2021 
e está reforçando o elenco. Es-
peramos fazer uma temporada 
melhor que a do ano passado. 
Nossa equipe conta com todo o 
apoio da Secretaria de Esportes 
de Rio Preto e nesse ano tam-
bém contamos com a parceria 
do Sesi SP,  com o apoio inclu-
sive na alimentação das atletas”, 

comentou.

Retorno
Depois de fi car um longo pe-

ríodo sem participar de compe-
tições por conta da pandemia, o 
time de Rio Preto disputou pela 
primeira vez a Superliga C em 
2021, caindo na primeira fase. 
A equipe ainda foi campeã da 
Copa Carol Gattaz promovida 
pela Secretaria de Esportes.

VÔLEI

da REDAÇÃO
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Em seu primeiro clássico 
do ano, o São Paulo derrotou 
o Santos por 3 a 0 na noite 
deste domingo (20), na Vila 
Belmiro, pela oitava rodada do 
Paulistão. De quebra, se fi rmou 
dentro da zona de classifi cação.

Com o resultado, o São 
Paulo chegou aos 11 pontos, 
contra 14 do líder do Grupo B, 
o São Bernardo. O Santos, por 
outro lado, apesar da derrota, 
continuou na segunda posição 
do Grupo D, com nove. O Red 
Bull Bragantino é o primeiro, 
com 13.

O São Paulo começou o jogo 
pressionando o Santos e abriu 
o placar aos 21 minutos. Nikão 
recebeu na entrada da área 
e mandou na segunda trave. 
Eder ganhou de Madson para 
mandar, de cabeça, para o fun-
do das redes. O time praiano 
tentou uma reação imediata 

PAULISTÃO

São Paulo faz 3 gols e 
vence Santos na Vila

com Ângelo. Miranda afastou.
O jogo continuou aberto 

com boas oportunidades de 
ambos os lados. O São Paulo 
chegou com Gabriel Sara, en-
quanto Ângelo foi o principal 
homem de ataque do Santos, 
mas Jandrei, ex-goleiro do 
próprio time praiano, ganhou 
todas da jovem promessa.

No segundo tempo, o 
São Paulo voltou mais vivo 
De tanto pressionar, o São 
Paulo chegou ao segundo aos 
20 minutos. Alisson recebeu 
de Calleri e acionou Gabriel 
Sara. Eduardo Bauermann 
tentou cortar, mas jogou con-
tra o próprio gol. O terceiro 
saiu logo depois, aos 25, em 
um belo arremate de fora da 
área de Rodrigo Nestor.

Na próxima rodada, o San-
tos enfrenta o Novorizontino 
no domingo, às 18h30, na Vila 
Belmiro, em Santos. No dia 
seguinte, o São Paulo desafi a 
o Água Santa, às 15h, no Dis-
trital do Inamar, em Diadema.

São Paulo desafia o Água Santa na próxima rodada

da REDAÇÃO 

Mesmo com a der-
rota, o Rio Preto 
segue no G-8, ocu-
pando a 8ª posição 
com 10 pontos. O 
próximo jogo será 
contra o Noroeste 
na quarta-feira

Dvulgação

Rubens Chiri



Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
22 DE FEVEREIRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
VETOS: 
 
01 – Veto Total nº 02/22 ao autógrafo nº 15.588/21, originado do Projeto de Lei nº 242/21, de autoria do 
Ver. Julio Donizete, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o Poder Executivo contratar apólice de seguro 
contra furto de veículos automotores, para ressarcimento de munícipes usuários do sistema rotativo de 
estacionamento "Área Azul", que tiverem seu bem furtado ou danificado durante sua utilização. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)    
 
02 – Veto Total nº 05/22 ao autógrafo nº 15.635/21, originado do projeto de lei nº 84/21, de autoria do 
Vereador Pedro Roberto, que dispõe sobre a instalação de painéis solares para produção de energia 
fotovoltaica em prédios públicos destinados a repartições e serviços público municipais e dá outras 
providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 
03 – 007/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre o reajuste da Tabela de Vencimentos e Salários dos servidores da Administração Direta e 
indireta, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
 
04 – 358/21 – VER. BRUNO MARINHO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de estudo prévio para instalação de radar fixo em nossa 
cidade. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES). 
 
05 – 416/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC./VOT 
Retifica o artigo 1º da Lei nº 13.801, de 15 de julho de 2021.  (QUÓRUM:DOIS TERÇOS).  
 
06 – 419/21 – VER. ROBSON RICCI – 1ª DISC./VOT 
Modifica as Leis n° 3359/1983 e n° 9678/2006, isentando os ambulantes típicos, que atuam nos semáforos, 
do pagamento de taxa de licença; diminui o tempo mínimo de residência no Município, e estabelece 
critérios para o grau de dificuldade do sustento familiar. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
IV – VOTAÇÃO SECRETA 
 
 

                                                                                  Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 18/02/2022 
 
 
 

9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
22 DE FEVEREIRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 09:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
VETO: 
 
01 - Veto Total nº 62/21, ao autógrafo nº 15.525/21, originado do Projeto de Lei nº 57/21, do Ver. Bruno 
Moura,  que dispõe sobre a instituição do Programa de Integridade nas empresas contratadas pela 
administração pública do município e dá outras providencias. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 
02 – 007/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre o reajuste da Tabela de Vencimentos e Salários dos servidores da Administração Direta e 
indireta, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)   
 
PROJETOS DE LEI 
 
03 – 004/22 – DO EXECUTIVO – 2ª 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)  
 
04 – 003/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Concede subvenção social à Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus – Projeto 
“Bom Prato”. (QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)  
 
05 – 321/2020 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de a administração pública municipal divulgar em seu site institucional a 
localização de todos os radares de fiscalização, e os respectivos limites de velocidade.   
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
06 - 313/20 – VER. FÁBIO MARCONDES (SUBSCRITO p/ VER. ROSSINI DINIZ) – 1ª DISC./VOT 
Modifica a Lei nº 13.204, de 25 de junho de 2019, obrigado o Poder Público Municipal à implantar espaços 
exclusivos para o embarque e o desembarque de passageiros por carros de aplicativos, promovendo a 
devida sinalização horizontal e vertical de trânsito, de fronte aos Shoppings Centers, Hospitais, Terminais 
Rodoviários Urbanos e Interurbanos e Aeroporto de São José do Rio Preto – SP. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)         (VOTAR PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA)  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
 

                                                                                  Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 18/02/2022 
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Editais

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 14/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 07/2022
OBJETO: Aquisição de materiais básicos e de construção.
Data da realização da Sessão Pública: 23/03/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 21 de fevereiro de 2022.

Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados 
a realização da Tomada de Preço nº 002/2022; Processo nº 017/2022, processo administrativo n° 
0168/22. TIPO: Menor preço GLOBAL. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE 
GUAPIAÇÚ, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇÚ, 
ATRAVÉS DO CONVÊNIO 2021.122.25060 –  PROCESSO CC     N º SDR-PRC-2021-00984 DM 012761 
CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL, conforme especificações constantes no anexo I deste edital.
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 10 de março de 2022, as 8:30 horas, na Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 22/Fevereiro/2022 das 09:00 horas às 17:00 
horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, 
nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 
21/02/2022.Presidente da Comissão Permanente de Licitação- ANDERSON PULICI
AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados 
a realização da Tomada de Preço nº 003/2022; Processo nº 018/2022, processo administrativo n° 
0167/22. TIPO: Menor preço GLOBAL.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, 
ATRAVÉS DO CONVÊNIO 2021-01213 – PROCESSO SDR-PRC-2021/03457  DM – TERMO DE CONVENIO 
CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I 
DESTE EDITAL.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 10 de março de 2022, as 11:00 horas, na 
Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 22/Fevereiro/2022 das 09:00 horas às 
17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José 
de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. 
DATA: 21/02/2022.Presidente da Comissão Permanente de Licitação- ANDERSON PULICI
AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados 
a realização da Tomada de Preço nº 004/2022; Processo nº 019/2022, processo administrativo n° 
0169/22.TIPO: Menor preço GLOBAL.OBJETO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE 
GUAPIAÇU, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 2021 – PROCESSO SDR-PRC-2021-00920 DM CELEBRADO COM 
O GOVERNO ESTADUAL, conforme especificações constantes no anexo I deste edital.DATA, HORÁRIO E 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 10 de março de 2022, as 14:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 22/Fevereiro/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, 
Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 21/02/2022.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação- ANDERSON PULICI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) O município de Guapiaçu/SP torna público aos 
interessados a realização do Pregão Presencial nº 007/2022; Processo nº 016/2022. TIPO: 
Menor preço GLOBAL.OBJETO: A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO 
DE ÔNIBUS URBANOS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DATA, HORÁRIO E 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 09 de março de 2022, as 9:00 horas, na Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 18/Fevereiro/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 
572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 
18/02/2022. PREGOEIRO: ANDERSON PULICI

Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
RUA TUPI, 765, NOVA REDENTORA - CEP 15090-020, Fone: (17)
3216-4484, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto2fam@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: 1046484-16.2019.8.26.0576
Classe – Assunto: Interdição/Curatela - Tutela de Urgência
Requerente: Lucy Eliana Valiengo Berni Ramos
Requerido: Lely Valiengo Berni e outros

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE LELY VALIENGO BERNI , REQUERIDO POR LUIZ BERNI -
PROCESSO Nº1046484-16.2019.8.26.0576.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ronaldo Guaranha Merighi, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 25/10/2021 , foi decretada a INTERDIÇÃO de LELY VALIENGO BERNI, CPF
306.358.728-11, declarando-o(a) incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e
nomeado(a) como CURADOR(A), o(a) Sr(a). LUIZ BERNI, CPF 120.361.888-34. O presente
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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RODOBENS S.A. - CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007
EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03.01.2022

Data: 03.01.2022. Horário: 9hs. Local: Av. Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-000, São 
José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se a totalidade dos membros que compõem o Conselho de Administração. 
Deliberações: obter autorização do Conselho, nos termos do artigo 16, item ix, do Estatuto Social, para que a 
Sociedade, por intermédio de sua diretoria, possa vender, ceder, compromissar, transferir ou, por qualquer outra 
forma, alienar o imóvel descrito na referida ata. Registro JUCESP: 67.209/22-1, em sessão de 03.02.2022.

UNIÃO – COOPERATIVA DE SERVIÇOS ELETRICOS E DESENVOLVIMENTO
ESCRITÓRIO / ALMOXARIFADO / CENTRAL DE ATENDIMENTO

RODOVIA DELCIO CUSTÓDIO DA SILVA. KM 3.9 – S. J. DO RIO PRETO – SP 
CNPJ 09.197.202/0001-40 INSCR. ESTADUAL  647.518.260.110

FONE/FAX: (17) 3236-2220 – CAIXA POSTAL 202 – CEP 15010-970
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A UNIÃO COOPERATIVA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E DESENVOLVIMENTO convoca seus cooperados a participarem da 
Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 12 de março de 2.022 em sua sede social situada na Rodovia Délcio 
Custódio da Silva, km. 4 – zona rural – São José do Rio Preto – SP, em 1ª convocação às 8:00 (oito) horas com a presença de 2/3 
dos cooperados em condições de votar; em 2ª convocação às 9:00 (nove) horas com a presença de 50% (cinquenta por cento) 
dos cooperados em condições de votar e, finalmente, às 10:00 (dez) horas com a presença mínima de 10 (dez) cooperados em 
condições de votar, para deliberarem sobre  seguinte ORDEM DO DIA: 1) Relatório do Conselho de Administração e do seu 
Balanço Patrimonial; Demonstração do resultado do exercício de 2.021 e demonstração da Mutações do Patrimônio Líquido já 
aprovado pelo seu Conselho Fiscal. 2) Demonstração das “Sobras Apuradas” no exercício encerrado. 3) Fixar representação 
dos Conselhos de Administração e Fiscal nos termos do artigo 27, inciso IV do Estatuto Social. 4) Eleição do Conselho Fiscal 
para o mandato estatutário a seguir. Os cooperados somente poderão votar após a conformação de suas assinaturas no livro ou 
lista de presença e exibição de um documento de identidade com foto. 582 ( Quinhentos e oitenta e dois) é o número de 
cooperados em condições de votar. 

São José do Rio Preto, 21 de fevereiro de 2.022.

K-22/02

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

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

BENEDITO DO CARMO AMÉRICO e ADRIANA MARQUES DE OLIVEIRA. Ele, brasileiro, natural 
de Londrina, Estado do Paraná, nascido aos dezesseis (16) de agosto de um mil novecentos e cinquenta e quatro 
(1954), com sessenta  e sete (67) anos de idade, operador de máquinas, viúvo, filho de ARMINDO AMERICO e de 
dona JOAQUINA ALVES AMERICO. Ela, brasileira, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida aos  dez 
(10) de agosto de um mil novecentos e setenta e oito (1978), com quarenta  e três (43) anos de idade, enfermeira, 
divorciada, filha de GESSIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA e de dona MARIA HILDINA FRANÇA DE 
OLIVEIRA.

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

São José do Rio Preto - SP, dezoito (18) de fevereiro de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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EDITAL DE PROCLAMAS

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

GABRIEL VITOR LUCAS e SARAH EMILLY DE SOUZA. Ele, brasileiro, natural de Catanduva, 
Estado de São Paulo, nascido aos oito (08) de abril de um mil novecentos e noventa e sete (1997), com vinte  e 
quatro (24) anos de idade, ajudante geral, solteiro, filho de JULIO CESAR LUCAS e de dona MARIA ODETE 
PEREIRA DOS SANTOS LUCAS. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida 
aos  seis (06) de março de dois mil e dois (2002), com dezenove (19) anos de idade, vendedora, solteira, filha de 
ADALBERTO PISSOLATO DE SOUZA e de dona JULIANA TEREZINHA CARVALHO DE SOUZA.

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

São José do Rio Preto - SP, dezenove (19) de fevereiro de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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EDITAL DE PROCLAMAS

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

JEAN CARLOS GIROTTO e TAMIRES APARECIDA DO PRADO. Ele, brasileiro, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos oito (08) de julho de um mil novecentos e noventa e quatro 
(1994), com vinte  e sete (27) anos de idade, consultor de vendas, solteiro, filho de VALTIER APARECIDO 
GIROTTO e de dona MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO GIROTTO. Ela, brasileiro, natural de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte (20) de novembro de um mil novecentos e noventa e dois (1992), com 
vinte  e nove (29) anos de idade, auxiliar de vendas, filha de ADEVILSON IGNACIO DO PRADO e de dona 
TÂNIA APARECIDA BATISTA.

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

São José do Rio Preto - SP, dezenove (19) de fevereiro de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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EDITAL DE PROCLAMAS

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

RODRIGO GRIGOLETO e ELIZANGELA CÁSSIA IGLESIO DE BASTOS. Ele, brasileiro, natural 
de Estrela d'Oeste, Estado de São Paulo, nascido aos oito (08) de março de um mil novecentos e oitenta e um (1981), 
com quarenta (40) anos de idade, técnico balanças, solteiro, filho de WILSON GRIGOLETO e de dona LAURA 
GONÇALVES GRIGOLETO. Ela, brasileira, natural de Fernandópolis, Estado de São Paulo, nascida aos  trinta e 
um (31) de agosto de um mil novecentos e setenta e nove (1979), com quarenta  e dois (42) anos de idade, sócia 
proprietária, divorciada, filha de JOSÉ ALUIZIO DE BASTOS e de dona MARIA DO CARMO IGLESIO DE 
BASTOS.

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

São José do Rio Preto - SP, dezessete (17) de fevereiro de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comar-
ca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 
do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

MILTON ANTÔNIO BRITO e ELISA AMANCIO DOS SANTOS. Ele, 
de nacionalidade brasileira, motorista, viúvo, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 11 de julho de 1970, filho de ETELVINO BRITO e 
de MARIA GAIOTO BRITO. Ela, de nacionalidade brasileira, cabe-
leleira, solteira, nascida em Neves Paulista, SP, no dia 11 de agosto 
de 1971, filha de MANOEL AMANCIO DOS SANTOS e de TEREZA 
GALDIOSA PINTO. 

PAULO ROGERIO GONÇALVES DANTAS e THAIS APARECIDA 
COLETE. Ele, de nacionalidade brasileira, bibliotecário, solteiro, nas-
cido em Bauru, SP, no dia 14 de setembro de 1994, filho de VICENTE 
GONÇALVES DANTAS e de APARECIDA RIBEIRO GONÇALVES 
DANTAS. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, divor-
ciada, nascida em Catanduva, SP, no dia 01 de dezembro de 1997, 
filha de JOSÉ RICARDO COLETE e de ELIENE DA SILVA COLETE. 

RODRIGO PIRES JURADO ARCAS e ADRIANA LÚCIA MON-
SERRAT. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, divor-
ciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 16 de julho de 1982, filho 
de ARIOVALDO ALGARTE JURADO ARCAS e de NEUZA PIRES 
JURADO ARCAS. Ela, de nacionalidade brasileira, fonoaudiologa, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 18 de maio de 
1981, filha de EDSON MONSERRAT e de ROSA MARIA LORENÇO 
MONSERRAT. 

CÍCERO CÉSAR ARAUJO NANÔ JUNIOR e LUDMILA PASSOS 
CORRÊA. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nas-
cido em Rio de Janeiro, RJ, no dia 16 de fevereiro de 1990, filho de 
CÍCERO CÉSAR ARAUJO NANÔ e de MARIA DE FATIMA CHAVES 
NANÔ. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de março de 1989, filha de 
AMÉRICO OLIMPIO PASSOS CORRÊA e de LUCÍLIA BERETTA 
PASSOS CORRÊA. 
  
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado 
neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela impren-

sa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.

São José do Rio Preto, 16 de fevereiro de 2022
David Yamaji Valença, Oficial.

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

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

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

CARLOS WILSON DA CUNHA HECHT e ANANDA GONÇALVES 
TAVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, divorciado, 
nascido em Três Lagoas, MS, no dia 23 de novembro de 1981, filho 
de CARLOS HECHT e de TÂNIA MARIA DA CUNHA HECHT. Ela, de 
nacionalidade brasileira, enfermeira, solteira, nascida em Araçatuba, 
SP, no dia 16 de outubro de 1991, filha de GILDO ALVES TAVEIRA e 
de CARMEN SILVIA DA SILVA GONÇALVES TAVEIRA. 

CÉSAR AUGUSTO CHIQUINI DE ARAUJO e GUSTAVO SCAPPA 
POLTRONIERI. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, 
nascido em Garça, SP, no dia 25 de outubro de 1991, filho de NEL-
SON PEREIRA DE ARAUJO e de VIVIANE CHIQUINI DE ARAUJO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 05 de novembro de 1994, filho de 
EDSON FERNANDO POLTRONIERI e de MARIA HELENA SCAPPA 
POLTRONIERI. 

THIAGO NEVES CEZARETTE e FLÁVIA MARIANA DA SILVA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 23 de março de 1989, filho de ANTONIO 
CEZARETTE e de SUELI APARECIDA NEVES CEZARETTE. Ela, de 
nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida em Mariana, 
MG, no dia 24 de outubro de 1992, filha de PEDRO ALCANTARA DA 
SILVA e de MARIA APARECIDA DA SILVA. 

ALISSON GLORIA e BRUNA MARTINS FERREIRA. Ele, de nacio-
nalidade brasileira, técnico de segurança do trabalho, solteiro, nascido 
em Rio Claro, SP, no dia 14 de abril de 1987, filho de ODAIR GLORIA 
e de CLEIDE MARIA BEZERRA GLORIA. Ela, de nacionalidade bra-
sileira, chefe de cozinha, solteiro, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 13 de dezembro de 1989, filha de GILBERTO FERREIRA e 
de CLEUSA JOSÉ MARTINS.
  
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado nes-
te 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  

Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 21 de fevereiro de 2022

David Yamaji Valença, Oficial.
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EDITAL DE PROCLAMAS

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

RUI ALEXANDRE DE SOUZA e CAROLINA MONTEIRO PEREIRA. Ele, brasileiro, natural de São 
Paulo, Estado de São Paulo, nascido aos dezessete (17) de agosto de um mil novecentos e noventa e dois (1992), 
com vinte  e nove (29) anos de idade, açogueiro, divorciado, filho de OSVALDO MENDES DE SOUZA e de dona 
MARIA JOANA DA SILVA. Ela, brasileira, natural de Catanduva, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e nove 
(29) de novembro de um mil novecentos e noventa (1990), com trinta  e um (31) anos de idade, do lar, divorciada, 
filha de JOÃO CARLOS PEREIRA e de dona ROSANGELA MONTEIRO PEREIRA.

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

São José do Rio Preto - SP, dezessete (17) de fevereiro de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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EDITAL DE PROCLAMAS

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

THAMIRES ALVES DA SILVA e MAXCELENE FERREIRA DE CASTRO. Ela, brasileira, natural de 
Mauá, Estado de São Paulo, nascida aos dezesseis (16) de outubro de um mil novecentos e noventa e cinco (1995), 
com vinte  e seis (26) anos de idade, porteira, solteira, filha de ISAC ALVES DA SILVA e de dona SANDRA 
APARECIDA DE JESUS. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  dois 
(02) de junho de um mil novecentos e noventa e cinco (1995), com vinte  e seis (26) anos de idade, cuidadora, 
solteira, filha de LUIZ ANTONIO DE CASTRO e de dona SIMONE REGINA FERREIRA.

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

São José do Rio Preto - SP, dezoito (18) de fevereiro de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
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:

RENATO DOS SANTOS RAIMUNDO e LARISSA RIBEIRO JACINTO, 
sendo ELE filho de CARLOS ALBERTO ALVES RAIMUNDO e de ZENAIDE 
APARECIDA DOS SANTOS e ELA filha de JULIO CESAR JACINTO e de 
MARIA APARECIDA RIBEIRO JACINTO;

JHONATHAN JEOVANI FERREIRA DOS SANTOS e CARINA PEREIRA 
DA SILVA, sendo ELE filho de JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS e de MAR-
LI CARMONA FERREIRA DOS SANTOS e ELA filha de JOSÉ PINTO DA 
SILVA e de VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA;

LAN BATISTA PORFIRIO e DANNY HELLEN GARCIA LIMA, sendo ELE 
filho de JOSÉ ANTONIO PORFIRIO e de ELIANE LUZDALMA BATISTA 
PORFIRIO e ELA filha de LUIZ BANDEIRA LIMA e de MARIA ELENIR 
GARCIA LIMA;

LUCAS EDUARDO TOBIAS BOINA e ARIELI MATOS DA SILVEIRA, sen-
do ELE filho de ARMANDO BOINA e de SILVIMARA TOBIAS BOINA e ELA 
filha de OSWALDO CORRÊA DA SILVEIRA e de ANA DIRCE DE MATOS 
SILVEIRA;

ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA e ANA CAROLINE DOS SANTOS 
FALANQUE, sendo ELE filho de JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA e de SEL-
MA APARECIDA BRASILIO e ELA filha de LUIZ CARLOS FALANQUE e de 
NATÁLIA APARECIDA DOS SANTOS FALANQUE;

VALDECIR FORMENTÃO GARCIA e ANDRÉIA LOPES MARQUES 
FERREIRA, sendo ELE filho de ASTOLFO GARCIA e de DIRLEI FORMEN-
TÃO GARCIA e ELA filha de PORFIRIO PEREIRA MARQUES e de NAIR 
LOPES MARQUES;

JOSÉ CARLOS CAVALARI JUNIOR e JÚNIA KELY BRANDÃO DA SIL-
VA, sendo ELE filho de JOSÉ CARLOS CAVALARI e de JAMILA IBRAHIM 
BARBARAWI CAVALARI e ELA filha de WILSON RIBEIRO DA SILVA e de 
VANDA INÊS BRANDÃO DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdis-
trito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 19/02/2022.
 
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 exigi-
dos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
PAULO BUENO CORDEIRO DE ALMEIDA PRADO BAUER e CAROLI-
NA MARQUES BEDOLO, sendo ELE residente e domiciliado em Bauru, 
SP, filho de ARY JOSÉ BAUER JUNIOR e de JACIRA BUENO COR-
DEIRO BAUER e ELA filha de JOÃO LUIZ BEDOLO e de APARECIDA 
MARQUES BEDOLO;

ROGER ALEXANDRE REIS e AIRA ALESSANDRA GARCIA, sendo 
ELE filho de ROGERIO ALEXANDRE REIS e de CLAUDIA FERNANDA 
DE ARRUDA e sendo ELA residente e domiciliada no 2º subdistrito desta 
cidade filha de EIGUEVIR JOSÉ GARCIA e de ALEXANDRA ANDRÉA 
SILVA GARCIA;

RODNEI COSTA DO ESPIRITO SANTO e SORAYA CARLOS DOMIN-
GUES, sendo ELE filho de GUIDO DO ESPIRITO SANTO e de TEREZA 
COSTA DO ESPIRITO SANTO e ELA filha de SEBASTIÃO DOMINGUES 
e de LUZIA CARLOS DOMINGUES;

EDSON TELES DE CARVALHO AMORIM e GERUSA DE FÁTIMA DA 
SILVA, sendo ELE filho de FIDELIS TELES DE AMORIM e de CIRENE 
EMILIA DE CARVALHO e ELA filha de SEVERINA RAMOS DA SILVA;

JOSÉ ANGELO FAUSTINO e APARECIDA DONIZETI PALLADINO, 
sendo ELE filho de MANOEL PEREIRA FAUSTINO e de IZAURA SARTO-
RELLI FAUSTINO e ELA filha de CLEMAR PALLADINO e de APARECIDA 
CONCEIÇÃO FERREIRA PALLADINO; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Car-
tório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 21/02/2022.
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SOCIAL
bobtoledo@gmai l .com

FOTO DE RUY NETO | Tiago Eid Costa e Luize 
Rogero, na noite de noivado, em pose especial

FOTO JORGE MALUF | O vice-presidente Moisés e Tuca Muanis 
Camargo em baile no Automóvel Clube

FOTO DE RUY NETO | O empresário Eudes Rogero, Solange Rogero, Tiago Eid Costa, 
Luize Rogero, Victor Silva e Maria Carolina Rogero, em big festa de noivado

#DIÁRIODOBOB 

CAROL SOLER
jornalista responsável pelas notícias 
e pelo setor de comunicação da ACIRP, 
completou nova idade, mas, sem festa, 
uma vez que a comunicadora recolheu-
-se em casa e recebeu apenas compo-
nentes da família Soler, sob a égide de 
Mario Soler, secretário de comunicação 
de Rio Preto e pai da aniversariante.

A TARRAF
apresentou em Araçatuba, em um 
evento para investidores da cidade, o 
projeto mais ambicioso nos mais de 40 
anos de história da incorporadora, o 
residencial Mon Jardin, cujo lançamen-
to está previsto para junho deste ano. 
O evento contou com a empresa do 
empresário Jarrier Belmonte, presiden-
te da Colormaq e parceiro da TARRAF 
no empreendimento, além de outros 
empresários locais.

MARA PEREIRA
ao lado do cirurgião dentista, Adalberto 
Pereira, mais os filhos, e amigos ínti-
mos, comemorou mais um aniversário 
com caprichado jantar em sua residên-
cia no Condomínio Damha 5, na última 
semana. 

UM DOS FILMES
mais aguardados pelos adolescentes, 
“Super Show 8: Tempo Infinito”, vai 
estrear na próxima quinta-feira, dia 
24. E os cinemas já estão fazendo a 
pré-venda dos ingressos.

NESTA QUARTA-FEIRA
a partir das 19 horas, no canal da TV 
Rede Vida, será celebrada a Missa de 
Sétimo Dia do empresário Abílio Rozani, 
ex loja Rozani Calçados. Abílio deixou a 
família assim constituída, seus filhos: 
Izely, Alessandro e Adriano, genro 
Norival, noras Cecilia e Ana; netas Íris, 
Isabela e Giovana, netos Leonardo e 
Gleydson, bisneto Augusto. Vamos 
cada um acompanhar em seu lar por 
segurança de todos.

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

Pérola do dia

Batendo continência Ex-
pectativa no hall de entrada do 
Partido Republicano (PR), aqui 
em Rio Preto, para a anunciada 
fi liação do vice presidente Ha-
milton Mourão, marcada para 
os próximos dias sob as bençãos 
do Presidente nacional do Parti-
do, Marcos Pereira.  

Não custa nada lembrar.O Republicano demonstrou na 
última eleição, também aqui em Rio Preto, que é bom de voto 
(tem os dois vereadores mais votados na última eleição munici-
pal):  Robson Ricci (6.947 votos) e Karina Caroline (4.655 votos). 
Detalhe: Antônio Hamilton Martins Mourão é um general da 
reserva remunerada do Exército Brasileiro.

Antagonistas. Afi nal, o BBB é ou não é um espelho do 
Brasil? O sonho do brasileiro é entrar na “casa”, encher a cara, 
participar das festas, fazer sacanagem debaixo do edredom e 
não sair de lá nunca, mesmo se ganhar o prêmio. Se você acha 
um absurdo tudo o que acontece dentro da casa mais vigiada do 
Brasil, pode estar certo de que aqui fora tá pior. 

Missão cumprida. A Cene Home Care acaba de receber o 
certifi cado de Acreditação Pleno (Nível 2) - conferida pela Or-
ganização Nacional de Acreditação (ONA). Desde sua fundação, 
o Grupo Cene possui como principal missão atender pacientes 
da forma mais adequada e humanizada e busca, para isso, me-
lhoria contínua em todos os seus processos, integrando as áreas 
médica, tecnológica, administrativa e assistencial. 

Pioneiríssimo. O sistema de HOME CARE implantado 
pela família Noronha Kaiser é o reconhecimento, e só o começo, 
de uma jornada que ainda terá muitos frutos a serem colhidos. 

Que bacana! Bruno Cicuto e Téo Carvalho bateram o 
martelo e marcaram para o dia 11 de junho a edição de retorno 
da Festa do Bacana, após um hiato de dois anos em função da 
pandemia. Uma mega grade de DJs será apresentada em doses 
homeopáticas durante este semestre. 

A justiça é cega? Torcedores 
do Rio Preto Esporte Clube es-
tão forçando a barra para que 
haja, mesmo que casualmente, 
um encontro do presidente José 
Eduardo Rodrigues com os ofi -
ciais da Justiça que o procuram. 

Não é uma missão 
impossível. Mas, há quem 
aposte no alto mandatário 
do Glorioso que, por possuir 
olhos de lince, não será pego 
em capo aberto, principal-
mente pela habilidade no 
driblar. O presidente do Rio 
Preto Esporte Clube, José 
Eduardo Rodrigues, pode 
até estar sendo pressionado 
para deixar a direção do Rio 
Preto Esporte Clube, mas, 
que o time vai cumprindo seu 
papel na divisão que disputa 
do Campeonato paulista nin-
guém pode negar. 

Networking. Diretor da Covizzi Franchising, Guto Covizzi 
é o convidado do LIDE Futuro Networking que acontece nesta 
terça-feira (22). No encontro exclusivo para fi liados, Guto vai 
compartilhar sua trajetória profi ssional e a história da rede que 
começou em 1998, com a pizzaria Bella Capri e hoje reúne outras 
marcas como o Burger 11, Pizza Agorah, Affetto e Agile Delivery.

ROBERTO
TOLEDO

O RATO QUE CONHECE UM SÓ BURACO,
BREVE SERÁ PEGO PELO GATO.

Sorria, beba muita 
água e seja feliz!

Noite iluminada
Foi com uma “Big” festa de noivado, neste fevereiro que já vai se fi n-

dando, em condomínio fechado, onde reside a noiva, que o casal Luize 
Rogero e Tiago Eid Costa, comunicou seus familiares e amigos, a data e 
o cenário onde vão unir suas famílias no dia 17 de setembro:- Basílica 
de Nossa Senhora Aparecida, na Boa Vista, com recepção no Villa Conte 
Buffet. Projeto de decoração assinado pelo requisitado party design Roni 
Vieira, assessoria e cerimonial de Cesar Segatto Festas. Os noivos, são 
fi lhos do empresário e pecuarista Eudes Rogero e Solange e de Fernando 
e Helga Eid Costa. 

Burle Marx Festa do Bacana
O novo projeto imobiliário ide-

alizado por Olavo Tarraf e Olavo 
Tarraf Filho para a região Sul de Rio 
Preto traz como um dos diferenciais a 
assinatura do escritório Burle Marx, 
fundado por um dos maiores nomes 
do paisagismo mundial. Intitulzado 
Platz by Tarraf, o projeto é inspirado 
na famosa praça de Berlim Potsda-
mer Platz, um dos centros urbanos 
mais prestigiados da Europa.

Os empresários Bruno Ci-
cuto e Téo Carvalho bateram o 
martelo e marcaram para o dia 
04 de junho a edição de retorno 
da Festa do Bacana, após um 
hiato de dois anos em função 
da pandemia. Uma mega grade 
de DJs será apresentada em 
doses homeopáticas durante 
este semestre.

Platz by Tarraf

Platz by Tarraf (2)

Inédita no ramo

Fique sabendo...

A TARRAF lotou a maior sala de cinema de Rio Preto para apresentar 
a corretores imobiliários o principal lançamento imobiliário da empresa 
este ano na cidade, o Platz by Tarraf. O evento, também transmitido ao 
vivo pela internet, foi acompanhado por mais de 500 profi ssionais do 
mercado imobiliário. “O Platz será o novo cartão postal de Rio Preto”, 
defi niu o presidente da empresa, Olavo Tarraf, durante a apresentação.

Com studios de 27 e 35 m², além de apartamentos de 2 ou 3 dor-
mitórios, o empreendimento - que tem como foco, principalmente, os 
investidores - foi apresentado como uma evolução do Duo JK (vencedor 
do Prêmio Master Imobiliário em 2019). A empresa fi rmou parceria com 
a maior operadora de hotéis multimarcas da América Latina, a Atlantica, 
para administrar os aluguéis de curta temporada do Platz. A entrega está 
prevista para 2024.

Amore Milho ganhou sua 1ª unidade em Rio Preto, semana passada, 
com o lançamento para o público. A unidade é a 14ª do Estado de São 
Paulo e 52ª no País. Original de Joinville (SC), a loja de fast food em Rio 
Preto está situada no bairro da Redentora e promete ganhar o público 
tanto pelos sabores e sensações inusitadas como pelo ambiente agradável, 
que conta também com espaço instagramável. Quem trouxe a Amore 
Milho para Rio Preto são as irmãs rio-pretenses Emily, Ellen e Erika 
Borges, que são, respectivamente, publicitária, nutricionista e arquiteta.

O público que está de olho na edição do Oba Festival de 
2023 já pode garantir seu passaporte, em até 10x sem juros 
e sem taxa de conveniência. O maior carnaval do Estado de 
São Paulo retoma as vendas após um período de paralisação 
provocado pelo anúncio do adiamento da festa em 2022. A 
edição de 15 anos será realizada de 18 a 21 de fevereiro de 
2023 em São José do Rio Preto com Ivete Sangalo e Gusttavo 
Lima entre as atrações. Outros artistas devem ser confi r-
mados nos próximos meses para apresentações em palco e 
trio elétrico no chamado Mundo Oba, que será montado no 
Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”.

Tel. (17) 3233-4888

henriforne@gmail.com


