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USO SÓ EM ÔNIBUS E UNIDADES DE SAÚDE

Máscara deixa de ser obrigatória 
em locais fechados no Estado
Prefeitura segue o estado e anuncia o fim do uso de máscaras em comércios em geral,  ou qualquer local fechado. CIDADES Pág.5

AMANHÃ

Missa na Catedral marca 
início do novo bispado

No dia em que Rio Preto cele-
bra os 170 anos de fundação, 
dom Antonio Emidio Vilar 
assumirá ofi cialmente o co-
mando da Igreja Católica em 
Missa Catedral de São José. 
O ato ocorre neste sábado, à 

partir das 9 horas e contará 
com diversas autoridades. A 
Diocese de Rio Preto abrange 
cerca de 100 padres, dis-
tribuídos em 71 paróquias 
dispostas em 36 municípios. 
POLÍTICA  Pág.3

POTIRENDABA

ÁREA AZUL

Corpo é  
achado em 
zona rural de 
Potirendaba

FERNANDÓPOLIS

Personal
discute com
vizinho e é
morto a facadas

A Guarda Civil de Potiren-
daba encontrou na tarde
desta quarta-feira, 16, o 
corpo de Leo Roberto de 
Oliveira, de 49 anos, mo-
rador de Ibirá, que estava 
desaparecido há 11 dias. 
Ele sumiu em uma proprie-
dade rural de Potirendaba 
quando estava junto com 
a namorada. Segundo as 
equipes, o cadáver foi acha-
do pelo proprietário de uma 
fazenda. CIDADES  Pág.4

Um personal trainer, de 
43 anos, morreu após ser 
esfaqueado no bairro Co-
ester, em Fernandópolis, 
na noite desta quarta-feira, 
16. De acordo com a Polícia 
Militar, Luiz Henrique Bar-
celos foi golpeado duas vez 
depois de discutir com um 
vizinho. Ele chegou a rece-
ber atendimento do Corpo 
de Bombeiros e Samu, mas 
não resistiu aos ferimentos.. 
CIDADES Pág.4

TJ suspende 
lei que obriga 
seguro para 
veículos 
O Tribunal de Justiça de São 
Paulo acatou os argumentos 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) em Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
(Adin) e suspendeu lei que 
obrigava a Prefeitura de Rio 
Preto contratar seguro para 
ressarcir financeiramente 
motoristas que tiveram 
danos ou furto de veículos 
estacionados na Área Azul 
no valor de até R$ 50 mil 
POLÍTICA Pág.3

PRÉ-CANDIDATOS

Com saída de 
Doria, Garcia 
vê debandada 
de secretários
A pouco mais de 13 dias 
da data em que João Do-
ria (PSDB) deixará o governo 
de São Paulo para concor-
rer à Presidência, o Palácio 
dos Bandeirantes se prepara 
para a nova gestão. Nas últi-
mas semanas, Rodrigo Gar-
cia (PSDB) tem trabalhado 
para decidir quais nomes irá 
indicar em diversas secreta-
rias, cujos atuais titulares sai-
rão para disputar as eleições 
de outubro.. POLÍTICA  Pág.3

JAGUARÉ

Atendimento
pediátrico é 
suspenso 
em UPA

SAÚDE

MARTE

Maitê Proença visita favela

A atriz Maitê Proença 
esteve nesta quinta-feira, 
17, na favela da Vila Itá-
lia, que foi rebatizada de 
Favela Marte. A atriz está 
em Rio Preto para parti-
cipar de evento em um 
shopping da cidade, mas 
o projeto denominado 
Favela 3D (Digna Digital 
e Desenvolvida) que ten-

ta combater a pobreza, 
despertou a atenção a 
ponto de ir até o local.
O Projeto engloba ações 
que promovem junto a 
sociedade civil e empre-
sariado forma de levar 
estrutura física e educa-
cional para os moradores 
da favela.
CIDADES  Pág.5

GUERRA DE BAIRROS
Uma denúncia anônima levou policiais militares até uma 
casa  na tarde desta quarta-feira, 16, onde foram presos 
três suspeitos de participarem da chamada “guerra de 
bairros rivais”. Na casa trio foram apreendidas armas, 
munições, drogas e dinheiro.. CIDADES  Pág4x

TENISTAS
DO MONTE
A equipe do Projeto Tênis do 
Monte Líbano, de São José do 
Rio Preto, encara o Circuito FTP 
Infanto Juvenil G1, a partir desta 
sexta-feira. ESPORTES Pág.3

Telemedicina 
ultrapassa 
os 30 mil 
atendimentos

CIDADES  Pág.5 CIDADES  Pág.5

A Secretaria da Saúde, informou que seguirá as novas decisões do governo do Estado sobre o regramento às exigências para o uso de máscaras
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Limites éticos na Reprodução 
Humana Assistida

O maior valor de uma 
sociedade vem de sua ca-
pacidade de empreender. 
Sabemos que esta é uma 
das características típicas 
do brasileiro. É possível 
que, por sermos uma terra 
de imigrantes e vivermos em 
um país tão adverso e difícil, 
desenvolvemos a capacidade 
de tentar e da tentativa sur-
gem as grandes iniciativas 
e ideias, além de incríveis 
histórias de superação. Esta 
pandemia mostrou que mais 
do que apoio do governo, 
descobrimos que a nossa 
maior fortaleza está em nós 
mesmos e em nossa capaci-
dade de resiliência.

O número de empre-
sas abertas no Brasil che-
gou a 4,026 milhões em 
2021, crescimento de 19,7% 
em comparação com o ano 
anterior. Essa foi a maior 
quantidade de companhias 
criadas no país em 1 ano. O 
resultado deixa claro que os 
brasileiros não esperaram 
por ações do governo para 
superar as difi culdades eco-
nômicas criadas pela pan-
demia. O caminho escolhido 
foi se tornar responsável por 
seu próprio futuro e fazer 
destes tempos difíceis um 
novo começo.

Em Minas Gerais não 
foi diferente. Mas Minas foi 
além. Nosso estado viu o 
número de empresas crescer 
32,38%. O foco foi o setor 
de serviços, estrela do em-
preendedorismo em tempos 
de pandemia. No compara-
tivo aos últimos dois anos, 
Montes Claros se destacou 
com o maior crescimento, 
41,7%, seguida de Divinó-
polis, 39,4%, Uberaba, com 
35,3%, Juiz de Fora, 34,5% 
e Uberlândia, 21,5%. No úl-
timo ano, Belo Horizonte se 
sobressaiu com 33,05%: fo-
ram 18.595 novas empresas.

Contudo, o país ainda se 
mostra um local hostil para 
nossos empreendedores. No 
ranking de liberdade econô-
mica publicado anualmente 
pela Heritage Foundation, o 
Brasil ocupa um nada hon-
roso 133º lugar em escala 
global e 26º entre 33 países 
nas Américas. Nosso país 
está na categoria das nações 
com maiores restrições para 
se empreender, mantendo 
uma incômoda estabilidade 
nos últimos cinco anos entre 
as nações com menor liber-
dade econômica.

Percebemos que conse-
guiríamos avançar muito 
mais e evitar os problemas 
econômicos que o país en-
frenta se tivéssemos leis 
menos restritivas, que não 
evitassem nossos empreen-
dedores de gerar riqueza e 
empregos. Infelizmente, as 
reformas necessárias fi caram 
pelo caminho, enquanto 
interesses de castas de privi-
legiados falaram mais alto do 
que a necessidade de nosso 
povo de trabalhar, empre-
ender e fazer o país crescer.

Muitos cristãos são devotos 
de São José e o apreciam como 
exemplo de homem santo e de-
fensor da Sagrada Família. Mas 
será que esse amor a São José 
não é superfi cial? O evangelista 
Mateus nos ajuda a compreen-
der melhor a relevância de São 
José, e o projeto teológico-cate-
quético no qual o pai de Jesus 
está inserido.

O Evangelho de Mateus foi 
escrito por volta do ano 85, 
quando a comunidade cristã 
estava vivendo uma crise de 
fé. Muitos cristãos provinham 
do judaísmo, e estes estavam 
receosos de abandonar a fé 
tradicional e aderir ao segui-
mento de Jesus. Com o intuito 
de ajudá-los, Mateus escreveu 
seu Evangelho, uma espécie 
de resumo da proposta cristã 
para quem deseja se tornar um 
autêntico discípulo de Jesus.

Para ele, o discipulado cris-
tão resume-se em “ouvir a 
Palavra de Deus e colocá-la 
em prática” (Mt 7,24). Deve-se 
superar a centralidade da letra, 
não viver uma prática exterior 
e exibicionista como alguns 
fariseus, mas atingir o espírito 
da Lei, a vontade do Pai.

É nesse horizonte de Ma-
teus que José é colocado como 
exemplo de discípulo fi dedigno, 
modelo de verdadeiro discípu-
lo. Além de fazer o elo entre Je-
sus e a linhagem de Davi, José 
se reveste de todas as virtudes, 
tornando-se um discípulo do 
Reino por antecipação.

José é referido como “jus-
to” (Mt 1,19). No sentido mais 
amplo, justo é quem se pauta 
pela vontade divina e encontra 
nela o rumo de sua existência. 
O querer e o agir do justo estão 
sempre voltados para Deus. 
Tudo quanto faz é expressão de 
sua fi delidade a Deus.

José descobre a vontade de 
Deus mesmo em meio às dúvi-
das e incertezas, porém, sem 
abrir mão da disposição de, em 
tudo, ser fi el a Ele. Assim, ser 
justo, no caso de José, signifi ca 

A ideia de que a sociedade 
vive o momento da Era da In-
formação e da Tecnologia já não 
é mais novidade. A chamada So-
ciedade da Informação, assim 
denominada pelos autores dos 
temas modernos e disruptivos, 
é a responsável pela Quarta 
Revolução Industrial, onde o 
ambiente analógico e o virtual 
se misturam e tornam-se, em al-
guns segmentos, indissociáveis.

E sem dúvida alguma, a 
pandemia do coronavírus (Sar-
s-Cov-19) contribuiu para que 
a sociedade desse largos pas-
sos em direção à mudança de 
alguns comportamentos e se 
permitisse adotar ferramentas 
tecnológicas que, talvez, ainda 
levassem alguns anos para 
serem consideradas rotineiras.

As videoconferências, por 
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As técnicas de Repro-
dução Humana visam o 
tratamento da Infertilidade 
do casal. Por ser uma espe-
cialidade médica que cres-
ceu muito em pouco tempo 
não existem leis sufi cientes 
para sua regulamentação. 
Em paralelo as questões 
políticas, as econômicas e 
religiosas criam precedentes 
a discussões éticas quanto as 
várias faces do tratamento. 
No Brasil a resolução mais 
importante é a do CFM nú-
mero 1.358/92 que coloca 
como obrigatório o “Termo 
de consentimento infor-
mado” para o paciente em 
tratamento e ao doador; o 
tratamento não deve ser 
utilizado no intuito de es-
colha de sexo, cor de olhos 
entre outras características, 
exceto se há risco de doença 
ligada ao sexo para o feto; 
em casos de gestação múl-
tipla é proibido métodos 
de redução de embrião; o 
número de oócitos a serem 
transferidos não deve ultra-
passar quatro; é proibido 
a fecundação de oócitos 
com fi nalidade que não seja 
a procriação. Importante 
ressaltar que é necessário 
o consentimento do casal, 
caso casados ou em união 
estável. É de responsabili-
dade médica o registro das  
gestações, nascimentos, má 
formações e procedimentos 
laboratoriais realizados com 
os gametas; registro das 
provas diagnósticas realiza-
das com o material biológico 
para evitar transmissão de 

doenças. O programa de 
doação de gametas ou pré 
embriões não tem fim lu-
crativo ou comercial, o sigilo 
entre doador e receptor deve 
ser mantido. Deve haver re-
gistro de dados clínicos, em 
relação a características fe-
notípicas e uma amostra do 
material celular do doador. 
As doenças genéticas e here-
ditárias podem ser tratadas 
ou detectadas pelas técnicas 
de Reprodução Assistida, 
mas só com fi nalidade te-
rapêutica e com consenti-
mento do casal. A gestação 
de substituição, famosa 
“barriga de aluguel” é acei-
ta somente entre parentes 
de no máximo até segundo 
grau sem fins comerciais 
e em casos especiais com 
autorização do Conselho 
Federal de Medicina. Em 
2005 foi criada Lei 11.105 
/05 que trata da Biossegu-
rança e gerou muita polê-
mica autorizando a pesquisa 
de embriões até o estágio 
de blastocisto e que muitos 
achavam contradizer o arti-
go 5 da constituição, ou seja, 
o direito a vida, entrou-se 
com uma Ação de incons-
titucionalidade que caiu 
por terra em 2008, abrindo 
espaço para os avanços da 
Reprodução Humana As-
sistida. Muitas diretrizes 
ainda se fazem necessárias 
para que a ética e o bom 
senso sejam preservados na 
reprodução humana, vide 
casos polêmicos que vemos 
a todo instante na mídia em 
todos os países. 

ser discípulo exemplar, todo 
centrado em Deus.

Em José, temos a postura do 
ser humano em processo de es-
cuta aos apelos de Deus. E, sem 
rebater e justifi car-se, dispõe-se 
inteiramente a acolher e estar 
disponível nas mãos de Deus. 
Por isso, quem quer seguir o 
Senhor deve colocar-se com 
docilidade e liberdade à escuta 
d’Ele. Nenhuma outra ação se 
insere entre a ordem divina e a 
sua execução, pois se passa da 
escuta da Palavra à sua imedia-
ta realização.

O Anjo do Senhor chama 
José de “Filho de Davi” (Mt 
1,20b). José está inserido no 
âmbito do povo eleito, retratan-
do o primeiro israelita a se tor-
nar discípulo do Messias Jesus. 
Ele abre o caminho para as fu-
turas gerações que haveriam de 
acolher a Palavra e praticá-la. 
Daí, nasce o verdadeiro Israel, 
formado por quem abraçou o 
Reino anunciado por Jesus.

José é modelo de discípulo 

para toda a comunidade cristã. 
Ainda hoje, continua sendo 
exemplo para toda a Igreja. 
Não basta somente apreciá-lo, 
é preciso seguir seus passos. A 
postura de escuta e a prática 
da vontade de Deus mostram a 
verdadeira devoção que se deve 
ter a São José, para que, como 
ele, nos tornemos discípulos 
de Cristo.

Para aprofundar esse tema 
sugiro o artigo científico: “O 
discipulado cristão segundo 
Mateus – A fi gura de José (Mt 
1,18-25)”, do padre jesuíta Jal-
demir Vitório, que foi a base 
deste texto. Ele diz que a expe-
riência do justo José consistiu 
em arriscar tudo por causa de 
Jesus. Assim, José se torna 
prefiguração dos “justos” do 
Novo Testamento, que escutam 
a Palavra de Deus e a põem em 
prática. Homem do silêncio, 
da obediência silenciosa, como 
afi rma o Papa Francisco.

São José, valei-nos!

São José: um exemplo de discípulo

exemplo, até então, eram usa-
das de forma excepcional. Pai-
rava certa desconfi ança sobre 
essas ferramentas, um descon-
forto no método e inclusive uma 
certa resistência daqueles que 
apreciavam e valorizavam os 
encontros e reuniões presen-
ciais, os apertos de mãos e os 
diálogos olho no olho. 

Ocorreu, porém, que o dis-
tanciamento obrigatório como 
uma das medidas sanitárias de 
combate e prevenção à Covid-19 
impossibilitaram o modo tra-
dicional de se reunir e então, 
rapidamente, reuniões, aulas 
e inclusive comemorações fes-
tivas passaram a ser realizadas 
em frente às telas de compu-
tadores.

A barreira havia sido ven-
cida. Os costumes agora acei-
tavam e alguns até preferiam 
os encontros por videoconfe-

rência. Mas uma dúvida ainda 
existia. Qual a legalidade ou a 
legitimidade de uma decisão 
realizada no ambiente virtual, 
quando a lei dispunha expres-
samente sobre uma solenidade 
realizada no ambiente presen-
cial e sequer ventilava uma 
alternativa? 

Dúvida esta que recaiu, 
entre outros setores, sobre os 
gestores de condomínios, espe-
cialmente quanto à realização 
de assembleia de moradores. 
Tradicionalmente realizada 
em plenária, com envio de cor-
respondências pelos correios e 
com a coleta de assinaturas dos 
presentes, procedimentos do 
ambiente analógico, a assem-
bleia violava de forma direta as 
recomendações sanitárias de 
distanciamento, tornando-se 
um risco aos seus próprios par-
ticipantes. E assim precisaram 
ser suspensas.

Ocorre que a sua realização é 
exigência legal e a sua supressão 
pode paralisar a administra-
ção condominial. Seja para a 
prestação de contas, eleição de 
representantes ou mesmo para 
a deliberação de medidas ex-
cepcionais. Não era, até então, 

possível abandoná-las.
Assim, inicialmente, a Lei 

14.010 de 2020 previu, de for-
ma inovadora, mas excepcional, 
que essas votações pudessem 
ocorrer temporariamente por 
meios virtuais. Caso em que 
a manifestação de vontade de 
cada condômino seria equi-
parada, para todos os efeitos 
jurídicos, à sua assinatura pre-
sencial. Mas logo a vigência 
desta nova regra se encerrou e 
mais nenhuma foi apresentada 
em sua substituição, voltando a 
valer as tradicionais exigências.

Mas na semana passada, 
com a promulgação da lei 
14.309 de 2022, a modalida-
de virtual das assembleias de 
condomínio foi finalmente 
regulamentada. Agora, tanto 
a convocação, a realização e a 
deliberação de quaisquer moda-
lidades de assembleia poderão 
dar-se de forma eletrônica.

Trata-se de um evidente 
avanço. Além de baratear os 
custos envolvidos no evento, 
torna a sua participação pe-
los condôminos ainda mais 
facilitada, possibilitando que 
aqueles que tenham alguma 
limitação de participação pre-

sencial possam efetivamente 
integrar o quorum participante 
da assembleia.

A lei prevê, porém, que 
alguns requisitos devem obri-
gatoriamente ser observados. 
O primeiro, respeitando a au-
tonomia da vontade dos condô-
minos, é que essa modalidade 
não seja vedada na convenção 
de condomínio. E o segundo, 
buscando preservar preceitos 
de oralidade e livre participa-
ção, que sejam garantidos os 
direitos de voz, de debate e de 
voto dos participantes.

Deve-se ter o cuidado, ain-
da, para que no instrumento 
de convocação conste expres-
samente a informação de que 
a assembleia será realizada 
por meio eletrônico, bem como 
apresente as instruções sobre 
acesso, sobre como as manifes-
tações ocorrerão e a forma de 
coleta de votos dos condôminos.

É possível, inclusive, a reali-
zação de assembleias híbridas, 
quando o condomínio preferir 
manter o costume dos encon-
tros presenciais, mas quiser 
oferecer a possibilidade de 
participação remota concomi-
tantemente.
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Política Dinheiro antecipado
Governo anuncia antecipação do 13º 
de aposentados do INSS e saque de R$ 
1 mil do FGTS

Justiça reaberta
TJ-SP retoma atividades presenciais e 
oficializa trabalho remoto facultativo 
em todos os fóruns do estado

TJ suspende lei que obriga contratar 
seguro para veículos da Área Azul 

ADIN

A lei é de autoria do ve-
reador Julio Donizete 
(PSD) e foi promulgada 
pela Câmara

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo acatou os argumen-
tos do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin) 
e suspendeu lei que obrigava a 
Prefeitura de Rio Preto contra-
tar seguro para ressarcir fi nan-
ceiramente motoristas que ti-
veram danos ou furto de veícu-
los estacionados na Área Azul.

A lei é de autoria do vereador 
Julio Donizete (PSD) e foi 
promulgada pelo presidente da 
Câmara, Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) no último dia 25 de 
fevereiro. Edinho ainda tentou 
vetar a proposta, mas o veto 
acabou sendo rejeitado pelos 
vereadores. 

R$ 50 mil
O projeto prevê o ressarci-

mento de, no máximo, R$ 50 
mil e o benefício concedido 
mediante apresentação de 

Boletim de Ocorrência e a com-
provação feita através de rela-
tório pelo agente fi scalizador 
responsável pelo setor. Even-
tuais acessórios instalados no 
veículo, sejam ele de fábrica ou 
não, não serão considerados na 
indenização. 

A Adin
Na Ação Direta de Incons-

titucionalidade (Adin) junto 
ao TJ, Edinho afi rma que as 
regras de serviço de estaciona-
mento rotativo são atribuições 
do município, e não da Câma-
ra, e que a lei não apresenta 
impacto fi nanceiro e como a 
regra será custeada para ser 
colocada em prática. 

“Evidente que a proposta 
conta com vício de iniciativa, o 
que impede a sua sanção pelo 
Prefeito Municipal, na medida 
em que tem origem no Poder 
Legislativo, quando a proposta 
se relaciona a assunto que in-
vade a gestão dos serviços pú-
blicos, a cargo exclusivamente 
do Executivo”, diz Edinho. 

A decisão
Na decisão desta quinta-

-feira, 17, o desembargador do 
TJ Elcio Trujillo alegou invia-
bilidade fi nanceira para que a 
lei pudesse ser cumprida inte-
gralmente. “Matéria tratada no 
texto normativo impugnado e 
as implicações decorrentes de 
sua implantação, sobretudo 
considerando a não indicação 
quanto aos recursos efetiva-
mente existentes no orçamen-
to municipal para fazer frente 
aos encargos que cria, defi ro 
a suspensão da efi cácia da Lei 
nº 14.127, de 25 de fevereiro 
de 2022”, afi rma o despacho 
do desembargador.

TJ acata  pedido da prefeitura e suspende lei que obriga Prefeitura contratar seguro para veículos da Área Azul

Edinho afirma que 
as regras de ser-
viço de estaciona-
mento rotativo são 
atribuições do 
município, e 
não da Câmara

No dia em que Rio Preto 
celebra os 170 anos de fun-
dação, dom Antonio Emidio 
Vilar assumirá ofi cialmente o 
comando da Igreja Católica na 
cidade em Missa Catedral de 
São José. O ato ocorre neste 
sábado, à partir das 9 horas e 
contará com diversas autorida-
des e o prefeito Edinho Araújo 
(MDB). A Diocese de Rio Preto 
abrange cerca de 100 padres, 
distribuídos em 71 paróquias 
dispostas em 36 municípios. 
Marcada pela simplicidade, 
a Celebração Eucarística que 

DOM ANTÔNIO VILAR

Missa na Catedral marca início do bispado
marca o início dom Vilar à fren-
te da Diocese da cidade contará 
com a presença de bispos de 
todo o Brasil. Alguns momen-
tos serão signifi cativos: entre 
eles, a coroação da imagem do 
Imaculado Coração de Maria 
(padroeiro da Diocese). 

O acesso à Catedral será 
livre; sendo observada, porém, 
a capacidade da igreja. Os dio-
cesanos deverão usar máscara e 
fazer uso do álcool em gel para 
a higienização das mãos. 

A ofi cialização de dom Vilar 
ocorreu no dia 19 de janeiro, 
após nomeação do papa Fran-
cisco. O comunicado foi feito 
pelo bispo Dom Moacir Silva 

que é o arcebispo de Ribeirão 
Preto e ocupava o cargo interi-
namente. 

Dom Vilar assume o lugar 
de Dom Tomé Ferreira da Silva, 
que renunciou ao comando da 
Diocese, em agosto de 2021, 
após o vazamento de um vídeo 
íntimo. O caso repercutiu na 
cúpula da Igreja. Desde então 
o arcebispo de Ribeirão Preto 
ocupa o cargo de administrador 
apostólico.

Quem é
Monsenhor Antônio Emídio 

Vilar, nasceu em 14 de novembro 
de 1957 em Guardinha, Diocese 
de Guaxupé, Minas Gerais. De-

pois de concluir seus estudos em 
Filosofia na Faculdade Salesiana 
da Lorena-SP (1976-1978), ele 
foi enviado a Roma, onde obteve 
seu Bacharelado e Licenciatura 
em Teologia na Pontifícia Univer-
sidade Salesiana (1981-1986).

Em 23 de julho de 2008, ele 
foi nomeado Bispo de São Luiz 
de Cáceres e recebeu ordenação 
episcopal no dia 27 de setembro 
seguinte. Dentro da Conferên-
cia Episcopal Brasileira, ele foi 
vice-presidente da Regional 
Oeste 2 e membro da Comis-
são da Juventude da CNBB.
Em 28 de setembro de 2016, 
ele foi transferido como Bispo de 
São João da Boa Vista.Missa na Catedral marca início do bispado de dom Antonio Vilar

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

NOMES DE PESO

Com saída de Doria, Rodrigo Garcia vê debandada 
de secretários para concorrer à eleição

A pouco mais de 13 dias 
da data em que João Do-
ria (PSDB) deixará o governo 
de São Paulo para concor-
rer à Presidência, o Palácio 
dos Bandeirantes se prepara 
para a nova gestão. Nas últi-
mas semanas, Rodrigo Gar-
cia (PSDB) tem trabalhado 
para decidir quais nomes irá 

indicar em diversas secreta-
rias, cujos atuais titulares sai-
rão para disputar as eleições 
de outubro. 

As mudanças em algumas 
pastas já estão defi nidas, en-
quanto outras ainda são uma 
incógnita e devem ser resolvi-
das até o fi m deste mês. 

Alguns dos secretários que 
devem deixar o governo até 
o fi m de março são Rossieli 
Soares, da Educação; Sérgio 

Sá Leitão, da Cultura; Itamar 
Borges, da Agricultura; Hen-
rique Meirelles, da Fazenda; 
Marco Vinholi, do Desenvol-
vimento Regional; Vinícius 
Lummertz, do Turismo; Aildo 
Ferreira, do Esporte; Flávio 
Amary, da Habitação e Célia 
Leão, do Direito da Pessoa 
com Defi ciência. 

Estes nomes sairão de seus 
cargos para disputar as elei-
ções, já que a lei determina que 

é preciso deixar esses postos 
seis meses antes do pleito. Em 
algumas secretarias, os novos 
nomeados devem ser pessoas 
que já integram as pastas, es-
pecialmente naquelas em que 
a indicação do cargo foi feita 
por um partido da base aliada. 

É o caso da Agricultura 
e Abastecimento, na qual o 
nome mais provável para as-
sumir é Francisco Matturro, 
atual secretário-executivo. 

Da REDAÇÃO
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Inaugurações hoje abrem 
aniversário de Rio Preto

Marcando as comemora-
ções do aniversário de Rio 
Preto, que completa 170 anos 
neste sábado, dia 19, o prefeito 
Edinho Araújo realiza uma 
série de inaugurações, come-
çando na sexta, dia 18, com a 
Escola Municipal de Educação 
Infantil Flávio Scrignoli e a 
entrega da Praça Adib Muanis.
Com capacidade para 200 alu-
nos, a escola Escola Municipal 
de Educação Infantil Flávio 
Scrignoli tem sete salas e 40 
alunos.

No sábado, o evento prin-
cipal será a apresentação da 
Orquestra Sinfônica da cidade, 
seguida da abertura ofi cial do 
Janeiro Brasileiro da Comédia. 
As comemorações continuam 
ao longo do mês de março com 
a entrega de novas Unidades 
Básicas de Saúde, Kits Pedagó-
gicos e a volta do Trem Caipira, 
agendada para o dia 27, que 
fará uma viagem especial para 
homenagear profissionais de 
saúde que contribuíram com 
as ações de combate à covid-19.

JUSTIÇA

Retomados atividade presencial e home office facultativo

O Conselho Superior da 
Magistratura do Tribunal de 
Justiça de São Paulo editou, 
nesta quarta-feira, 16, o Provi-
mento 2.651/22 que encerra o 
sistema remoto de trabalho e o 
sistema escalonado de retorno 
ao trabalho presencial. 

A partir de segunda-feira, 
21, entra em vigor a Resolução 

850/21, implantando o regime 
de teletrabalho facultativo no 
Tribunal. 

A nova norma encerra os 
provimentos anteriores que 
disciplinavam o trabalho re-
moto para os servidores no 
contexto da epidemia de Co-
vid-19, e oficializa o retorno 
às atividades presenciais, mas 
garantindo a opção de escolha 
pelo trabalho remoto, sob cer-
tas condições. 

De acordo com o provimen-
to, até 1º de maio, o horário 
de expediente judiciário do 
primeiro grau e do Colégio 
Recursal será único, das 10 às 
18 horas. A partir do dia 2/5, 
o horário para essas unidades 
passa a ser das 9 às 17 horas, 
mesmo horário em que ocorre-
rá o atendimento de advogados. 
Já o atendimento ao público em 
geral será das 13 às 17 horas. 

O expediente das secretarias 

do TJ-SP e demais unidades da 
Presidência, Vice-Presidência, 
Corregedoria Geral da Justi-
ça, Decanato e Presidências 
das Seções será das 9 às 19 
horas, observada a jornada de 
oito horas. No mesmo horá-
rio ocorrerá atendimento de 
advogados. O atendimento ao 
público em geral será das 13 
às 17 horas. Fica dispensado 
o agendamento prévio para 
acesso aos prédios.
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CIDADES Flagrante na rua
A Acusada estava na calçada  com 
cinco porções de cocaína. Na sua casa 
foram apreendidas mais 67 porções

R$ 220 mil apreendidos
A Polícia Rodoviária deteve um homem, 
apreendeu R$ 220.720,00 e munições, 
após abordagem de um veículo.

Uma denúncia anônima 
levou policiais militares até 
uma casa no Residencial Santa 
Ana, na tarde desta quarta-fei-
ra, 16, onde foram presos três 
suspeitos de participarem de 
grupos criminosos que defl a-
graram a chamada “guerra de 
bairros rivais” em Rio Preto. 
Na residência onde estava o 
trio foram apreendidas armas, 
munições, drogas e dinheiro. 

Segundo a corporação, os 
acusados são suspeitos de 
participarem de uma série 
de assassinatos e tentativas 
de homicídio praticadas na 
cidade desde o ano passado. 

No quarto
Ao chegaram ao local, os 

pms foram recebidos por um 
homem, de 54 anos, que au-
torizou a entrada no imóvel 
e levou a guarnição até um 
quarto onde havia seis pessoas 
dormindo. 

Um jovem, de 21 anos, 
assim que viu os militares 
fugiu. Foram abordados dois 
menores, de 16, e dois de 15 
anos e um rapaz, de 24 anos. 
Em revista pessoal com um 
adolescente foram achadas 13 
porções de cocaína e R$ 150. 

Ao revistarem a casa os 
policiais encontraram em um 
criado-mudo uma pistola da 
marca Taurus, calibre 9mm, 
com 13 munições, e outra pis-
tola da marca Taurus, calibre 
38, com sete munições. 

Uma pistola Taurus, cali-
bre 38, com quatro munições, 
foi apreendida embaixo da 
cama do jovem, e ao lado 
dessa arma havia R$ 920, uma 
porção de maconha, anota-

PM prende suspeitos de ‘guerra de bairros’ 
com motos roubadas, armas e drogas

DENÚNCIA ANÔNIMA

Da REDAÇÃO
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Personal  
discute com 
vizinho e é 
morto a facadas

ções sobre tráfi co de drogas, 
uma faca e duas balanças de 
precisão. 

Na sala
Na sala da residência foram 

confi scados quatro capacetes e 
no quintal duas motos, sendo 
uma Honda CG 125, vermelha, 
e uma Honda, de cor azul. Em 
pesquisa foi descoberto que as 
motos tinham sido roubadas. 
Os veículos têm as mesmas 
características dos que foram 

usados em atentados, segundo 
testemunhas e sobre

Um personal trainer, 
de 43 anos, morreu após 
ser esfaqueado no bairro 
Coester, em Fernandópo-
lis, na noite desta quarta-
-feira, 16. 

De acordo com a Polí-
cia Militar, Luiz Henrique 
Barcelos foi golpeado 
duas vez depois de discu-
tir com um vizinho. 

Ele chegou a receber 
atendimento do Corpo de 
Bombeiros e do Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu), mas 
não resistiu aos ferimen-
tos. 

Defesa
Segundo a polícia, o 

suspeito de cometer o 
crime foi levado à delega-
cia, onde alegou que agiu 
em legítima defesa, pois 
estaria sofrendo ameaças 
da vítima. 

A Polícia Civil de Fer-
nandópolis vai investi-
gar o caso. Colaborou 
– Sarah BELLINE 

Os policiais encontraram em um cria-
do-mudo uma pistola da marca Taurus, 
calibre 9mm, com 13 munições, e outra 
pistola da marca Taurus, calibre 38, 
com sete munições.

NO FLAGRANTE

3
PESSOAS  foram deti-
das e presas na 
operação, entre eles 
dois adolescentes 
de 15 e 16 anos

Na residência onde estava o trio foram apreendidas armas, munições, drogas e dinheiro.

EM URUPÊS

Pedreiro é preso por 
estuprar crianças

Policiais da delegacia de 
Urupês deram cumprimento, 
nesta quarta-feira (16), ao 
mandado de prisão tempo-
rária de um homem, de 26 
anos, investigado pelo crime 
de estupro de vulnerável. 

De acordo com a Polícia Ci-
vil, as investigações apontam 
que o investigado estuprou 
três meninas de 10, 11 e 12 
anos. 

A prisão temporária expe-
dida pelo Poder Judiciário tem 
validade de 30 dias. O preso, 

que trabalha como pedreiro, 
foi encaminhado à Cadeia de 
Catanduva.

Os cinco suspeitos foram 
conduzidos para a Central de 

Flagrantes. Um dos adoles-
centes de 15 anos já tinha um 
mandado de busca e apreen-
são e foi encaminhado para 
a Fundação Casa. O jovem, 
de 24 anos, foi preso em fl a-
grante. 

E um adolescente, de 16 
anos, também fi cou apreen-
dido. Dois infratores foram 
ouvidos e liberados, pois não 
tiveram confi rmado o envol-
vimento nos crimes. Cola-
borou – Sarah BELLINE 

Corpo é encontrado em zona rural de Potirendaba
A Guarda Civil de Poti-

rendaba encontrou na tarde 
desta quarta-feira, 16, o corpo 
de Leo Roberto de Oliveira, 
de 49 anos, morador de Ibirá, 
que estava desaparecido há 11 
dias. Ele sumiu em uma pro-
priedade rural de Potirendaba 
quando estava junto com a 
namorada. 

Segundo as equipes, o ca-
dáver foi achado pelo proprie-

tário de uma fazenda perto 
de uma represa, às margens 
da vicinal Abel Pinho Maia. 
O dono da propriedade pas-
sava veneno no local quando 
encontrou a vítima e acionou 
a Guarda. No local, foram en-
contrados o celular, o tênis e o 
chinelo da namorada. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, no dia do de-
saparecimento, Leo estaria 

transtornado e dizia que estava 
sendo perseguido. Em seguida, 
ele teria colocado a namorada, 
de 40 anos, na caminhonete e 
seguido para uma estrada de 
terra. O homem também teria 
ameaçado tirar a própria vida 
e a da mulher. 

Antes de desaparecer, Leo 
teria caído em um barran-
co perto de um rio, batido a 
cabeça e ficado desacorda-

do. A namorada dele, que 
estava machucada após ser 
agredida, conseguiu pedir 
ajuda a um desconhecido que 
trabalhava na manutenção 
de uma rodovia. Ela foi so-
corrida e encaminhada para 
um hospital da cidade, onde 
recebeu atendimento médi-
co e acabou sendo liberada.
C o l a b o r o u  –  S a -
r a h  B E L L I N E 

DESAPARECIDO HÁ 11 DIAS

EM VOTUPORANGA

Multado por manter 
aves em cativeiro

Um homem foi multado em 
R$ 6,5 mil nesta terça-feira, 15, 
por manter espécies da fauna 
silvestre em cativeiro. O fl agran-
te aconteceu em Votuporanga. 

Segundo a Polícia Ambien-
tal, o acusado declarou que 
os pássaros foram adquiridos 
recentemente e as aves não ti-
nham nenhuma documentação 
para criação em cativeiro. 

Ele foi autuado por ter em 
cativeiro espécies da fauna 
silvestre nativa sem autori-
zação. Ao todo, foram apre-

endidas treze aves. Após se-
rem examinados, os pássa-
ros foram soltos na natureza.

EM RIO PRETO

Traficante é preso 
com crack e cocaína

A Dise de Rio Preto prendeu 
em flagrante na tarde desta 
quarta-feira, 16, um jovem, de 
20 anos, no Solo Sagrado. 

Segundo a delegacia espe-
cializada, foram apreendidas 
94 porções de cocaína e cinco 
pedras de crack, além de emba-
lagens vazias para armazenar 
entorpecentes, na residência 
do suspeito. 

Após identifi carem a dinâ-
mica da venda ilícita, os policiais 
foram até o imóvel e viram o 
suspeito vendendo drogas para 

usuários que o procuravam. Ele 
foi abordado em frente à casa e 
com duas porções de cocaína.
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O Governador de São Paulo 
João Doria anunciou nesta 
quinta-feira (17) a fl exibiliza-
ção do uso de máscaras em 
todos os ambientes, com ex-
ceção do transporte público 
- e seus respectivos locais de 
acesso, como estações de Me-
trô - e nos locais destinados à 
prestação de serviços de saú-
de. 
“Recebi hoje à tarde uma nota 
técnica do Comitê Científi co 
que demonstra uma melhora 
consistente na situação epide-
miológica no Estado. Por isso 
decidi, com respaldo desses 
cientistas e médicos, abolir 
imediatamente a obrigatorie-
dade do uso de máscara em 
todos os ambientes, com ex-
ceção de unidades de saúde, 
hospitais e transporte públi-
co”, disse Doria. 

       Rio Preto
A Prefeitura de São José do 
Rio Preto informou que se-
guirá as novas decisões do 
governo do Estado. Assim 
o uso da proteção continua 
obrigatório no transporte 
público e nas unidades mé-
dico-hospitalares. A PGM 
deverá elaborar um decreto 
adequando o regramento ao es-
tado às posturas do município.
O novo decreto será publica-
do em edição extra do Diário 
Ofi cial do Estado e terá efeito 
imediato. O uso agora torna-
-se opcional em ambientes 
como escritórios, comércios, 
salas de aula, academias, en-
tre outros. A fl exibilização em 
ambientes abertos já havia 
sido autorizada pelo Governa-
dor no último dia 9 deste mês. 
A decisão foi baseada em aná-
lises técnicas do Comitê Cien-
tífi co do Coronavírus de São 
Paulo. 
Os especialistas levaram em 
consideração o índice de va-
cinação com duas doses no 
estado, que atingiu a meta 
defi nida pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e 
do Ministério da Saúde (MS) 
de 90% da população elegível, 
ou seja, acima de 5 anos imu-
nizada. 
Entre as análises também foi 
considerado que após 14 dias 
do feriado de Carnaval, foi 
constatado uma manutenção 
da melhora dos indicadores 
epidemiológicos.

Uso de máscaras agora só em 
ônibus e unidades de saúde

PANDEMIA

A decisão foi baseada 
em análises técnicas 
do Comitê Científico 
do Coronavírus 
de São Paulo

A atriz Maitê Proença es-
teve nesta quinta-feira, 17, na 
favela da Vila Itália, que foi 
rebatizada de Favela Marte. 
A atriz está em Rio Preto para 
participar de evento em um 
shopping da cidade, mas o 
projeto denominado Favela 3D 
(Digna Digital e Desenvolvida) 
que tenta combater a pobreza, 
despertou a atenção a ponto de 
ir até o local. 

O Projeto Favela 3D englo-
ba ações da Gerando Falcões e 
do Instituto Valquírias World, 
que juntas promovem junto a 
sociedade civil e empresariado 
forma de levar estrutura física e 
educacional para os moradores 

VISITA ILUSTRE

Maitê Proença conhece a Favela Marte
da favela. 

Maitê percorreu pela favela 
e se impressionou com o traba-
lho do grupo que vem mudando 
a realidade do local. 

Neste sábado, 19, aniver-

sário de Rio Preto, grupo de 
empresários, empreendedores, 
e influenciadores digitais de 
São Paulo estarão conhecendo 
a favela. 

Favela 3D 
Estudos iniciais do plano de 

urbanização da Favela Marte, 
em Rio Preto, foram apresenta-
dos em dezembro do ano passa-
do, ao Poder Público municipal, 
em uma reunião realizada no 
auditório do 9º andar da Pre-
feitura de Rio Preto. 

A apresentação ocorreu um 
dia depois da assinatura de 
convênio entre o governo do 
Estado de São Paulo, a Prefei-

tura e as instituições que traba-
lham no plano de urbanização, 
que prevê a construção de 240 
moradias pela Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
Urbano (CDHU). 

A estimativa é de que os 
trabalhos sejam concluídos 
em até 36 meses. Do total de 
investimentos, cerca de R$ 
28 milhões virão do governo 
do Estado. A ONG Gerando 
Falcões arrecadou aproxima-
damente R$ 15 milhões com 
parceiros da iniciativa privada. 
Já a prefeitura de Rio Preto 
estima investir mais R$ 15 
milhões em desapropriação de 
áreas e obras de infraestrutura.

O uso da proteção continua obrigatório no transporte público e nas unidades médico-hospitalares.
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Maitê Proença conhece a Favela Marte em Rio Preto

JAGUARÉ

Sem profissionais, 
serviços pediátricos são
suspensos em UPA

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que os 
atendimentos pediátricos na 
UPA Jaguaré serão temporaria-
mente suspensos a partir desta 
sexta-feira (18). A suspensão se 
deve ao aumento do número de 
pediatras afastadas por motivo 
de gestação e pedidos de de-
missão, impossibilitando a co-
bertura dos postos de trabalho. 

Os atendimentos em pe-
diatria continuam nas UPAS 
Norte e Tangará, diariamente, 
24 horas. Os munícipes po-
dem ainda agendar consultas 
infantis pela Telemedicina, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h, nos telefones 0800 

7722 123 e 0800 77 05870.
A Secretaria ressaltou que está 
trabalhando assiduamente 
para solucionar o problema.

Divulgação

IMUNIZAÇÃO

Mirassol inicia vacinação 
de 4ª dose em idosos 
com mais de 80 anos

A Prefeitura de Miras-
sol, por meio do Departa-
mento Municipal de Saúde 
(DMS),  iniciou a vacinação de 
quarta dose contra Covid-19 
em idosos com 80 anos ou 
mais nesta quinta-feira (17). 

A partir de agora o aten-
dimento está sendo realizado 
no Centro de Saúde, também 
conhecido como Postão, das 8 
às 19 horas. 

4 meses
“Informamos ainda que é 

necessário o intervalo de pelo 
menos 4 meses da terceira 
dose”, ressaltou o diretor do 
DMS, Frank Hulder de Oli-

veira. 
“É importante levar car-

tão de vacina e documento 
com foto e CPF”, acrescentou.

Boletim traz 
441 casos 
de Covid-19 
e 16 óbitos

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto divulgou 
nesta quinta-feira (17) o 
boletim semanal com a 
atualização dos casos de 
Covid-19. Foram confi r-
mados 441 casos, sendo 
157 diagnosticados por 
exame PCR e 284 por 
TR antígeno, totalizando 
135.054 casos. A cidade 
tem uma média móvel 
de 114 casos leves e dois 
casos graves por dia. 

Também foram confi r-
mados mais 16 óbitos pela 
doença, com notifi cações 
que variam entre os dias 
24/02 e 15/03. Desde o 
início da pandemia são 
3.039 mortes pela doença, 
com uma taxa de letalida-
de de 2,2%. Considerando 
apenas os dados de 2022, 
a letalidade está em 0,5%. 

O número de curados 
chegou a 131.027, o equi-
valente a 97% dos casos. 
A cidade soma 474.969 
notifi cações de pacientes 
com sintomas gripais e 
424.111 testes realizados. 
O coefi ciente de incidên-
cia nos últimos 7 dias é 
de 95 casos a cada 100 mil 
habitantes. 

Atualmente Rio Preto 
contabiliza 273 pacientes 
internados com síndrome 
respiratória aguda grave 
(SRAG), com 93 na UTI e 
180 na enfermaria, sendo 
136 residentes de Rio Pre-
to e 137 da região. 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Saúde in-
formou que alcançou 30.020 
atendimentos com a Teleme-
dicina, nesta terça-feira (15). O 
serviço, que atende os usuários 
do sistema SUS por telecon-
sulta, foi implementado em ju-
nho de 2021 e gradativamente 
ampliado. 

Segundo a assessora es-
pecial da saúde, Paula Sodré, 
90% dos atendimentos foram 

EM RIO PRETO

Telemedicina ultrapassa 30 mil atendimentos
neste ano, quando a Saúde pe-
diu para que a população desse 
prioridade ao atendimento 
remoto em caso de suspeita de 
Covid-19. 

No auge da pandemia, o 
atendimento médico remoto 
foi considerado fundamental 
para desafogar as unidades de 
saúde e facilitar o acesso ao 
atendimento. 

“No início do ano tivemos 

um aumento grande de liga-
ções, mais de 600 por dia, sen-
do que 80% eram relacionados 
à Covid-19. Hoje temos de 100 
a 200 ligações por dia e a maio-
ria é para não Covid, como 
casos de pessoas hipertensas 
e diabéticas”, explicou Paula. 

Atualmente, a telemedicina 
conta com 10 profissionais 
de saúde e 22 atendentes. 
“O serviço de telemedicina 

deve ser usado para casos 
mais leves, onde o médico vai 
orientar o paciente e fornecer 
receita para medicamentos, 
se necessário. Vale ressaltar 
que a consulta fi car registrada 
no prontuário do paciente”, 
afi rmou Paula. 

Hoje, a Telemedicina fun-
ciona diariamente das 7h às 
17h, inclusive aos fi ns de se-
mana. 

Três guardas civis mu-
nicipais foram homenage-
ados na tarde desta quin-
ta-feira, 17, com o Prêmio 
de Bravura e Coragem da 
corporação. A honraria, en-
tregue pelo prefeito Edinho 
Araújo, foi outorgada em 
reconhecimento à atuação 
de Glauber Cesar da Silva 
Ganzela, José Roberto de 
Paula Guilhen Caceres e 
Valdomiro Garcia Leal du-
rante incêndio a uma loja 
do Centro de Rio Preto, em 
outubro de 2019. 

“O trabalho na GCM é 
fundamental para o mu-
nicípio. São agentes que 
estão sempre mais expostos 
ao perigo e à violência e, 
justamente por isso, atuam 
com bravura diariamente”, 
disse Edinho.  Dos três 
homenageados, apenas 
Valdomiro Garcia Leal não 
pode comparecer.

Bravura

Maitê percorreu 
pela favela e se 
impressionou 
com o trabalho 
do grupo que vem 
mudando a 
realidade do local.

Divulgação

Divulgação
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Tricolor fora
O Fluminense foi derrotado por 2 a 0 
pelo Olímpia do Paraguai na pré-Liberta-
dores e superado por 4 a 1 nos pênaltis

Champions League
Na Champions League foram concluí-
do. O Chelsea passou pelo Lille por 2 a 
1, enquanto o Villarreal fez 3 a 0

EDITAIS DE PROCLAMAS

1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-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:

WILLIAN DOUGLAS ZANELLI e DANITCHELE SOCORRO PEREZ. 
Ele, de nacionalidade brasileira, entregador, solteiro, nascido em 
Americana, SP, no dia 09 de dezembro de 1987, fi lho de CARLOS 
DONIZETI ZANELLI e de DIONÉIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
ZANELLI. Ela, de nacionalidade brasileira, balconista, solteira, nasci-
da em São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de janeiro de 1989, fi lha 
de ELIAS CIOCCA PEREZ e de ROZÍ SOCORRO PEREZ. 

VANDERSON GOMES e JOYCE MARIA DOS REIS. Ele, de nacio-
nalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 04 de maio de 1982, fi lho de ANTONIO CARLOS 
GOMES e de TELINDA SAMBUGARI GOMES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, recepcionista, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 25 de março de 1996, fi lha de JORGE DONIZETE DOS 
REIS e de JOSELÍ FAGUNDES DOS REIS. 

LEON FANTECELLE COSTA e BIANCA BATISTA DE MORAIS. Ele, 
de nacionalidade brasileira, autônomo, divorciado, nascido em Nova 
Venécia, ES, no dia 17 de agosto de 1992, fi lho de EDSON COSTA 
FILHO e de SANDRA FANTECELLE COSTA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, manicure, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 21 de fevereiro de 1992, fi lha de JOÃO PAULO DE MORAIS e 
de LAIS BATISTA DE MORAIS. 

LEONARDO TRISTÃO REZENDE e CAROLINE FIRMINO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de setembro de 1995, fi lho de 
HUGUES REZENDE SOUZA e de TATIANE PEREIRA TRISTÃO 
REZENDE. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nas-
cida em São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de novembro de 1995, 
fi lha de JOSÉ APARECIDO FIRMINO e de NILVA MARIA PACHECO 
FIRMINO. 

LUCAS DE SOUZA MARTINHO e LETÍCIA SARTORELLI DURAN. 
Ele, de nacionalidade brasileira, encanador e eletricista, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 26 de julho de 1995, 
fi lho de HILTON MARTINHO e de APARECIDA FATIMA DE SOUZA 
MARTINHO. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de abril de 1996, 
fi lha de MARCOS ROBERTO DURAN e de LUCIANI BARISON SAR-
TORELLI DURAN. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi xado 
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 março de 2022.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

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

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

PEDRO HENRIQUE JUSSANI MENEGILDO e LETÍCIA CRIS-
TAL FACHINI. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, 
nascido em José Bonifácio, SP, no dia 03 de maio de 1989, fi lho de 
APARECIDO DONIZETI MENEGILDO e de MARTINHA DEROTÉIA 
JUSSANI MENEGILDO. Ela, de nacionalidade brasileira, assis-
tente jurídico, solteira, nascida em José Bonifácio, SP, no dia 29 
de dezembro de 1995, fi lha de ADEMIR FACHINI e de MARCELA 
CRISTAL DOS SANTOS FACHINI. 

GUILHERME COSTA WAHBE e AMANDA DA FONSECA MORA-
ES BATISTA. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nas-
cido em Franca, SP, no dia 15 de setembro de 1996, fi lho de RAUL 
ABU-BAKR MOHAMED WAHBE e de ELIZETE COSTA WAHBE. 
Ela, de nacionalidade brasileira, cirurgiã dentista, solteira, nascida 
em COTIA, SP, no dia 28 de outubro de 1993, fi lha de SERGIO 
BATISTA e de MARIBENE DA FONSECA MORAES BATISTA. 

LUCAS LEMOS DE FREITAS e KETLYN GOMES MACIEL. Ele, 
de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em Frutal, 
MG, no dia 15 de outubro de 1992, fi lho de EDVAINE BATISTA DE 
FREITAS e de ADRIANA LEMOS DE FREITAS. Ela, de nacionalida-
de brasileira, cabeleireira, solteira, nascida em Frutal, MG, no dia 15 
de maio de 1995, fi lha de MAGNO HENRIQUE MENDES MACIEL e 
de SELMA GOMES ALVARENGA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 

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

São José do Rio Preto, 17 de março de 2022.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

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

Certifi ca-se que apresentaram ao Ofi cial do Registro Civil e Notas 
de Nova Aliança, Estado de São Paulo os documentos exigidos no 
Código Civil Brasileiro para habilitação de casamento:

FABIO NICOLETTI
e 
FERNANDA ROCHA FARIA.

FABIO NICOLETTI, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, 
solteiro, nascido em Potirendaba, SP, no dia 17 de janeiro de 1990, 
residente e domiciliado a José Urias Fortes, Nº 277, JARDIM PANO-
RAMA, São José do Rio Preto, SP, fi lho de LUIZ CARLOS NICO-
LETTI e de DINA DE FREITAS NICOLETTI. 

FERNANDA ROCHA FARIA, de nacionalidade brasileira, advogada, 
solteira, nascida em Pirajuí, SP, no dia 16 de novembro de 1988, re-
sidente e domiciliada a Dr. Luis Barbante, Nº 328, Vila Ortiz, Pirajuí, 
SP, fi lha de CARLOS EDUARDO DE FARIA e de ASSUNTA GON-
ÇALVES DA ROCHA FARIA.

Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 16 de março de 2022.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

O Olímpia não conquistou a 
vitória, mas evitou ser rebaixa-
do na noite desta quarta-feira 
(16). Jogando fora de casa, o 
alviceleste fi cou no zero a zero 
contra o Sertãozinho e man-
teve viva a chance de escapar 
da degola. O Galo Azul chegou 
a 8 pontos, três a menos que 
o Desportivo Brasil, e agora 
precisará ganhar os dois jogos 
restantes. 

Os mandantes criaram a 
primeira chance de perigo 
aos 2 minutos, com um cruza-
mento da direita que sobrou 
para Lucas Formiga pegar de 
primeira e Igor Castro fazer a 
defesa. O Olímpia respondeu 
com Jô arriscando um chute 
de fora da área para fora. 

O jogo seguiu aberto e aos 
21 minutos, Ataliba recebeu 

Olímpia empata e mantém chances 
de escapar do rebaixamento

SERIE A3

Na penúltima rodada, 
o Olímpia enfrenta a 
Votuporanguense em 
casa no sábado (19)

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

um belo passe e saiu na cara 
do gol, mas mandou pra fora, 
quase marcando para o Galo 
Azul. Dez minutos depois, 
Romão aproveitou a cobrança 
de escanteio para desviar de 
cabeça e Matheus espalmar. 
O Sertãozinho ainda assustou 
no último lance da primeira 
etapa, com Lucas Formiga 

arrancando pela esquerda, cor-
tando para o meio e fi nalizando 
para fora. 

Segundo tempo
Na volta do intervalo, Lucas 

Formiga avançou pela direita e 
fi nalizou para a defesa de Igor, 
que espalmou para frente. No 

rebote, Abner chutou por cima 
do gol. O Olímpia quase mar-
cou com o zagueiro Washing-
ton. Após cobrança de falta, o 
jogador ganhou a disputa pelo 
alto e, de cabeça, mandou no 
travessão.  Aos 37 minutos, 
o Sertãozinho também fi cou 
perto de marcar, com Franklin 
cabeceando na pequena área e 
Igor Castro fazendo mais uma 
boa defesa. 

Nos minutos fi nais, o alvi-
celeste pressionou com Titico 
batendo cruzado dentro da 
área e a bola passando perto 
da trave. Aos 46, Jean Natal 
chutou na entrada da área e 
Matheus espalmou. No fi m da 
partida, o atacante David Ba-
tista foi expulso após receber 
o segundo cartão amarelo. O 
técnico Vilson Taddei também 
levou o vermelho após recla-
mar com a arbitragem. 

Próximo jogo
Na penúltima rodada, 

o Olímpia enfrenta a Vo-
tuporanguense em casa no 
sábado (19). Já o Sertãozi-
nho joga no domingo (20) 
contra o Capivariano fora.

RIO-PRETENSES

Tenistas do Monte Líbano disputam torneio 
em quadras de saibro na Grande SP 

A equipe do Projeto Tênis 
do Monte Líbano, de São José 
do Rio Preto, encara o Circuito 
FTP Infanto Juvenil G1, a par-
tir desta sexta-feira (18), nas 
quadras de saibro da academia 
Slice, em Santana do Parnaíba, 
na Grande São Paulo. Entre 
os atletas confirmados para 
o torneio estão os rio-preten-
ses Leonardo Napolitano, na 
categoria 14 anos masculino, 
e Raquel Barbosa, que vai en-
carar a 16 anos feminino, além 
da mirassolense Rayssa Vitória 
Domingues que vai disputar a 
categoria 18 anos. 

Raquel Barbosa estreia con-
tra Giovanna Avelino, do Corin-
thians, nesta sexta-feira, às 19 
horas. Já Leonardo Napolitano, 
cabeça de chave 3, pega nas 
oitavas de fi nal, sábado (19), às 

PAULISTÃO

Santos empata com a 
Ferroviária e segue luta 
contra o rebaixamento

Em um jogo emocionante 
de seis gols, Ferroviária e San-
tos fi caram no empate por 3 a 3 
na noite desta quarta-feira, na 
Arena da Fonte Luminosa, pela 
décima rodada do Paulistão. 

O Santos chega na última 
rodada precisando de ao me-
nos um ponto para se garantir 
na elite e ainda pode classi-
ficar, já que tem 11 pontos, 
atrás do Santo André, com 
12, vice-líder do Grupo D. A 
Ferroviária, também com 11, 
está quase na mesma situação. 
O time de Araraquara precisa 

14h30, o vencedor do confron-
to paulistano entre Guilherme 
Raimundo e Luís Aguiar. 

Rayssa Vitória Domingues 
também saiu como cabeça 
de chave 3 e estreia nas oi-
tavas de fi nal diante da ven-
cedora do duelo entre Ma-
riana Bloj, de São Paulo, e 
Marília Curcioli, de Campinas.

Concursados comemoram a posse das tão esperagas vagas  para os cargos. Foto Pedro Amaral

Arnaldo Antunes

Divulgação

Da REDAÇÃO

Vinicius LIMA pontuar para não depender 
de terceiros na luta contra a 
queda, mas já não tem chance 
de classifi car, uma vez que São 
Paulo, líder do Grupo B, tem 
20, e o São Bernardo soma 15. 

O primeiro tempo foi muito 
movimentado. Como o duelo 
era direto contra o rebaixa-
mento, ambos os times busca-
ram o ataque.

Na última rodada, a Fer-
roviária enfrenta o Mirassol 
no sábado, às 16h, na Arena 
da Fonte Luminosa, em Ara-
raquara. No mesmo dia e 
horário, o Santos pega o Água 
Santa, na Vila Belmiro.

COPA DO BRASIL

São Paulo bate o 
Manaus e avança na 
Copa do Brasil

O São Paulo está classifi -
cado à Terceira Fase da Copa 
do Brasil ao derrotar o Ma-
naus por 2 a 0 na noite desta 
quarta-feira, no Morumbi. 
De quebra embolsou R$ 1,9 
milhão. O próximo adversário 
do São Paulo sairá de sorteio a 
ser realizado pela CBF. 

O São Paulo dominou o 
Manaus, que se postou defen-
sivamente e pouco agrediu o 
adversário. De tanto insistir, o 
time tricolor abriu o placar aos 
34 minutos. Após bela troca de 
passes, Rafi nha arriscou e viu a 

Arnaldo Antunes

Vinicius LIMA bola sobrar para Eder. Dentro 
da área, deu um leve desvio 
para abrir o marcador. 

O time da casa aproveitou 
o bom momento para liquidar 
a fatura de uma vez. Aos 42 
minutos, Reinaldo cobrou 
escanteio com precisão e colo-
cou a bola na cabeça de Diego 
Costa, que testou fi rme para 
fazer 2 a 0. Abatido, o Manaus 
não conseguiu reagir e foi para 
o intervalo em desvantagem.

No segundo tempo, apesar 
da boa vantagem, o São Paulo 
não tirou o pé do acelerador 
e viu Rigoni mandar uma bola 
na trave.

Olímpia empata e mantém chances de escapar do rebaixamento

A equipe do Projeto Tênis do Mon-
te Líbano, de São José do Rio Preto, 
encara o Circuito FTP Infanto Ju-
venil G1, a partir desta sexta-feira 
(18),  em Santana do Parnaíba

Luciano André
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODRINÁRIA – GRAHAN BELL S/A – 
07/04/2022  

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO  
Senhores Condôminos Proprietários 

 Em cumprimento ao disposto no Estatuto Social da empresa 
GRAHAN BELL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A., com sede social nesta cidade 
e comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, onde com 
endereço na Rua Adib Buchala, n.º 150, bairro Jardim Pinheiros – CEP 15.091-
320, inscrita no CNPJ-MF sob nº 71.744.858/0001-09, com seus atos constitutivos 
devidamente registrados na E. Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 
569.673/15-0 - NIRE 35.300.48673-1, em sessão de 18/12/2015, bem como nos 
termos da lei 6.404/76, em seus artigos 123, parágrafo único, letra “b”; 294, 
incisos I e II, venho por intermédio desta para informar o quanto segue: 

 
 1. às 19:00 horas do dia 07/04/2022, com a presença da maioria 
simples dos acionistas, e às 19:30 horas com a presença de qualquer número, 
na sede da sociedade acima descrita, será realizada Assembleia Geral  
Extraordinária, sendo a ordem do dia  a deliberação sobre os seguintes 
assuntos: 

 
 Aprovação para disponibilidade de venda das 5 (cinco) lojas 

pelo valor de mercado; 
 

 
 Atenciosamente, 

 
MARCELLO LUÍS MOI – DIRETOR PRESIDENTE 

 

São José do Rio Preto, 16 de março de 2022. 

 

FANATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
CNPJ: 02.986.241/0001-87 

Rua: Padre João Manuel, nº 222 – conjunto 83 – Cerqueira Cesar – São Paulo – Capital 
Telefone (Fax): (11) 3062-3968 – CEP: 01411-000 

 
 
 

 
 
 
 

1 

 
 

   
EDITAL 

 
Por intermédio do presente EDITAL, a empresa FANATA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, Rua Padre João Manoel, 222, bairro: Cerqueira César, CEP: 

01411-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.986.241/0001-87, neste ato 

devidamente representada por seu administrador legalmente constituído LUIZ 

CARLOS TARRAF, brasileiro, administrador de empresas, portador do RG sob o 

n.º 6.361.345-1/SSP-SP, e do CPF n.º 033.115.838-84, vem, através da presente 

e nos termos da Cláusula Décima Primeira do Contrato Social Consolidado, 

CONVOCAR tempestivamente as empresas quotistas abaixo qualificadas, da 
REUNIÃO ÚNICA DE SÓCIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E APURAÇÃO 
DOS RESULTADOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO DE 2.021, a ser realizada em data 

de 19.abril.2.022, às 10hs, na modalidade virtual, em conformidade com a Lei n. 
14.030/20, Instrução Normativa DREI n. 79/20 e § Único, do art. 1.080-A, do 

Código Cívil, cujo link será enviado em convocação individual para cada empresa 

quotista. 
 

A disponibilização dos Demonstrativos Contábeis (Balanço, 

Balancete e DRE) para os sócios foram realizadas na data desta publicação, em 
consonância com os artigos 1.020 e 1.078, § 1º, do Código Civil,  através de link 

enviado por e-mail e disponibilização de Pen-Drive, em vista da restrições 

impostas pelo Covid-19. 
 

T2 ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA 
DUCA32 ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA 

JET ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA 

      Câmara Municipal de Bady Bassitt 
Rua Camilo de Moraes, 426 - CEP:15115-000–Fone/Fax (17)3258-1200 / 3258-1954 / 3258-1807 

C N P J :   5 1 . 8 5 7 . 8 7 8 / 0 0 0 1 – 8 9      -       B a d y   B a s s i t t    –   SP 
e-mail:  camarabady@terra.com.br       -       site:     www.camarabadybassitt.sp.gov.br 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

 

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2022. Processo Licitatório nº 01/2022. Contrato 
Administrativo nº 01/2022. 

Contratante: Câmara Municipal de Bady Bassitt/SP. 

Contratada: Cunha & Cunha Eventos e Negócios Ltda. ME. / CNPJ: 17.166.845/0001-
54 

Objeto: execução de obra com fornecimento de mão-de-obra e materiais, referente à 
expansão do prédio da Câmara Municipal. 

Vigência: 04/03/2022 a 31/12/2022. 

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. 

Signatários: pela contratante, o Presidente da Câmara, Sr. Paulo Cesar Pereira e, pela 
contratada, o seu procurador, Sr. Danilo Menani Taveira. 

Data da assinatura: 04/03/2022. 

Câmara Municipal de Bady Bassitt/SP, Paulo Cesar Pereira – Presidente. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta 
a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR 
os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte (SJRP)”, abaixo relacionados, considerando que 
a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
SIT CONSTRUTORA E EMPREEND IMOBILIARIOS  22.894.066/0001-05 25 13 
SIT CONSTRUTORA E EMPREEND IMOBILIARIOS  22.894.066/0001-05 26 17 
SIT CONSTRUTORA E EMPREEND IMOBILIARIOS  22.894.066/0001-05 27 15 
SIT CONSTRUTORA E EMPREEND IMOBILIARIOS  22.894.066/0001-05 25 14 
SIT CONSTRUTORA E EMPREEND IMOBILIARIOS  22.894.066/0001-05 29 17 
SIT CONSTRUTORA E EMPREEND IMOBILIARIOS  22.894.066/0001-05 27 14 
SIT CONSTRUTORA E EMPREEND IMOBILIARIOS  22.894.066/0001-05 27 13 
SIT CONSTRUTORA E EMPREEND IMOBILIARIOS  22.894.066/0001-05 26 18 
SIT CONSTRUTORA E EMPREEND IMOBILIARIOS  22.894.066/0001-05 27 01 
SIT CONSTRUTORA E EMPREEND IMOBILIARIOS  22.894.066/0001-05 27 08 
SIT CONSTRUTORA E EMPREEND IMOBILIARIOS  22.894.066/0001-05 27 11 
SIT CONSTRUTORA E EMPREEND IMOBILIARIOS  22.894.066/0001-05 27 17 
SIT CONSTRUTORA E EMPREEND IMOBILIARIOS  22.894.066/0001-05 27 12 
SIT CONSTRUTORA E EMPREEND IMOBILIARIOS  22.894.066/0001-05 27 18 
SIT CONSTRUTORA E EMPREEND IMOBILIARIOS  22.894.066/0001-05 29 18 
SIT CONSTRUTORA E EMPREEND IMOBILIARIOS  22.894.066/0001-05 27 16 

ANDERSON ANTONIO DE CARVALHO 34874707 293.516.328-14 28 02 
MAICON DO NASCIMENTO ZANI 481474924 399.461.628-06 16 18 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “ RES. SETVALLEY 3 FASE 2”, abaixo relacionados, considerando 
que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local 
incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, 
no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da 
legislação vigente, para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções 
legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a 
crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG/CNPJ CPF Quadra Lote 
FABIO RODRIGUES FIGUEREDO 32455059 218.180.598-94 23 24 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
18.672.820/0001-95, estabelecida à Rua Penita, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta 
a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Res. São Thomaz II”, abaixo relacionados, 
considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos 
em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação 
deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da 
legislação vigente, para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções 
legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a 
crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
ADELANIR APARECIDA ALVES DA SILVA 475348680 416.196.448-00 30 36 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

Prefeitura do Município de Tanabi. Tomada de Preços n° 02/2022. 
Objeto: Obras de construção do “Espaço Saúde”, no bairro do Eca-
tu, no município de Tanabi, Estado de São Paulo, ficando designado 
para o dia 04 de abril de 2022, às 09h15min, para a entrega dos 
envelopes, às 09h30min a sessão credenciamento e abertura dos 
envelopes do mesmo dia. O edital poderá ser adquirido na Prefeitu-
ra do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 –Centro– 
todos os dias úteis, das 09h00 as 15h00 ou mediante solicitação, 
com todos os dados da solicitante, no email: licitacao@tanabi.sp.
gov.br ou ainda pelo site www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 17 de março 
de 2022.   Norair Cassiano da Silveira. Prefeito do Município Tanabi.

Prefeitura do Município de Tanabi. Tomada de Preços n° 03/2022. 
Objeto: Realização de serviços de obra de infraestrutura urbana – 
recapeamento  asfáltico – nas Ruas Clóvis de Lima Paiva – Trecho 
01/02/03, José Siriani – Trecho 01/02/03/04/05, Basilio de Almeida 
– Trecho 01/02/03, Francisco Duarte Azadinho, Salvador Scrocchio, 
Nilo Peçanha, Firmino Justino da Silva – Trecho 01/02 e Avenida 
Francisco Maximiano – Trecho 01/02/03, ficando designado para o 
dia 04 de abril de 2022, às 14h00 para a entrega dos envelopes, às 
14h15min para a sessão de  credenciamento e abertura dos enve-
lopes do mesmo dia. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do 
Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 –Centro– todos 
os dias úteis, das 09h00 as 15h00 ou mediante solicitação, com to-
dos os dados da solicitante, no email: licitacao@tanabi.sp.gov.br ou 
ainda pelo site www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 17 de março de 2022.  
Norair Cassiano da Silveira. Prefeito do Município Tanabi.

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: 

1. EDUARDO PARO DELGADO DE MARCHI e PATRÍCIA MARIA MARQUES, 
sendo ELE filho de JOSÉ DE MARCHI JUNIOR e de GLAUCIANA PARO 
DELGADO DE MARCHI e ELA filha de ELTON JOSÉ MARQUES e de MARIA 
FÁTIMA MADELLA MARQUES; 

2. RANGEL SILAS THOMAZ MOTA e ROSICLER APARECIDA BELAI, sendo ELE 
filho de FERNANDO ANTONIO MOTA e de SANDRA DE OLIVEIRA 
THOMAZ e ELA filha de ZULMIRO GRANZOTO BELAI e de ROSA SUELI 
FORNARI BELAI; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 17/03/2022. 
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SOCIAL LUI
WALDNER ANIMAÇÃO MUSICAL

A programação do Automóvel Clube,no feriado prolongado 
pelo Dia de São José é a seguinte: Marco , Rafael e Boca –se 
apresentam hoje à noite.Maurício e Mazinho no almoço de 
sábado, feriado de São José. E à noite, na boate, Kleber e 
Jane. No domingo, se apresentam Mauricio e cantora.

 A missa solene
da posse do nosso novo bispo Dom Antonio Emídio Villar 
no comando administrativo apostólico de nossa Dioce-
se,será celebrada amanhã às 9 horas na Catedral de São 
José, festejando também o dia do nosso padroeiro. 

A Acirp realiza hoje
a partir de 8h30,totalmente online, o seu 8º Seminário de 
Empreendedorismo,Liderança & Inovação, com Cris Arcan-
geli, Samy Dana e Rony Meisler.

Fernanda Delazari
comanda hoje uma mesa de amigos no Automóvel Clube, 
para comemorar seu aniversário.

Por causa do protocolo
sanitário do Covid, este ano não haverá o tradicional bolo 
de aniversário da cidade no feriado de amanhã.

Mais um leilão
de títulos será realizado segunda-feira, dia 21,pelo Clube 
Monte Líbano.

No próximo dia 23 de março
quarta-feira, Reinaldo Lobanco comanda o primeiro jan-
tar deste ano da Confraria da Pesca, na agência Pedrinho 
Pesca. 

O Lions Clube
inaugura amanhã às 17 horas, um monumento de boas vin-
das na entrada da cidade na rotatória do Shopping Iguatemi.

 Se existe na Globo
uma repórter maravilhosa, e a Bianca Carvalho, do Recife.
Ela realiza um trabalho espetacular com talento e expe-
riência.

Amanhã
a partir de 19 horas, acontece apenas para associadas,o 
Lide Networking com a médica Mariane Spotti, presidente 
do Lide Mulher e diretora da Uma Diagnóstico.

CHAMPÃ & CAVIAR

INAUGURAÇÕES
O prefeito Edinho Araújo tem engatilhados para serem 
inaugurados ao longo do mês de março, durante as co-
memorações do aniversário da cidade, 8  logradouros pú-
blicos , entre praças e bolsões de estacionamento, obras 
realizadas pela secretaria de Serviços Gerais.Entre eles, a 
Praça Lotf João Bassitt, em Gonzaga de Campos e a Praça 
Rubens Thevenard, nas proximidades do Hotel Saint Paul 
Plaza, na Nova Redentora.

CIDADE JARDIM
Escrevo essa ode a ti, minha querida Terra de São José,pelo 
transcurso de seu aniversário, entregando-a à sensibilida-
de de uma Rio Preto contemporânea .Se soubesse,faria um 
poema lírico para transpor em palavras a ourivesaria que 
tenho dentro de mim,para definir-te, em forma de filigra-
nas.Missão inspiradora que dá sustento a meio milhão de 
almas,esse pedaço de chão oferece a mim- que tive o pri-
vilégio de aqui nascer- um diálogo natural com a memó-
ria,trabalhando com um conjunto vasto de carinhos.O ani-
versário, seja lá qual for,enseja a necessidade de refletir e 
nos ajuda a reler a história com uma visão determinante, 
como se tivéssemos um controle remoto a nos conduzir. 
Essa Cidade Jardim, estaciona sob o nosso olhar, edulco-
rado, suas deliciosas avenidas,sua arquitetura expressiva 
e encantadoras.gostosuras de lazer ,num cenário de tirar 
o fôlego, ajudando a precipitar o deslumbramento de qual-
quer visitante,despertando nossa imensa dimensão emo-
tiva.Rio Preto é terreno fértil para acariciar nossos conter-
râneos e para acolher,em sua reputação de excelência,a 
copiosa fortuna social consolidada pela grande estatura 
que desfruta.Hoje somos capital de uma poderosa Região 
Administrativa,com 96 municípios distribuídos em 25,5 mil 
quilômetros,com uma população de 1,5 milhão de pesso-
as, acolhendo robustos projetos desenvolvimentistas com 
um olho no Leste,outro no Oeste. Mercado muito bem ser-
vido de talentos, nossa Terra de São José comemora ama-
nhã ,170 anos,apresentando-se fulgurante e privilegiando 
interessantes diálogos com depositários da cultura histó-
rica em sintonia com a exigência do público rio-pretense.
Pessoas que aqui nasceram, se criaram e à custa de seu 
suor, ajudaram a fazer esta cidade crescer,tiram de seu 
baú,palavras multicoloridas,de tonalidade intimista,feita 
com engenhosidade e arte.Metáforas à parte,a percepção 
do rio-pretense é viciada em grandiloquências.

ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes da semana:18, sexta-feira: Gi-
sele Ferreira Patriani, ex-vice prefeito Gaber Lopes, José 
Alexandre Bastos,Bruno Barreto, Cláudio Poiatti Júnior,-
Fernanda Delazari,Maria de Fátima Haykel Oliveira, Ma-
noel Pedro (Neco) Reverendo Vidal Neto, Regina Benedetti, 
Josiane Sabino, Silmara Amaro,Daniela Abudi.19, sábado: 
Dia de São José, Dia do  Carpinteiro, Dia do Marceneiro, ani-
versário de Rio Preto, aniversário de Novo Horizonte,nas-
ceu José de Anchieta,José Serra,José Procópio Ribeiro,José 
Pupo Nogueira, Bruce Willis,Fernando Dobbert, Márcio Mi-
randa,Marina Piccolo Acayaba de Toledo,deputado Paulo 
Pimenta,Percival Costa, Flavia  Bueno,Glenn Close.Nasceu 
o sheriff Wyatt Earp. Nasceu Ursula Andress. 20,domin-
go:Início do Outono, Dia Mundial do Teatro,Simarques Alves 
dos Santos Carmona, Sandra Chaves, Áurea Rita Espírito 
Santo Fauaz, Eneida Correia Fleury, Edson Celulari, Ma-
ria Regina (Marrê) Zerati Monteiro, Maria Cecília Bérgamo 
Braga, Zezé Amaral Lucas,Chico Berto, Jorge Seba. Spike 
Lee,William Hurt. Nasceram Ernesto Nazareth e o poeta 
Menoti del Picchia.21, segunda-feira: Primeiro dia do sig-
no de Aries, Nasceu Johann Sebastian Bach, nasceu Ayrton 
Senna, Paulo Voltarelli-vice-presidente do Clube Monte Lí-
bano, Carmelo Grisi Júnior, Geiza Maria Oliani e Silva, Márcia 
Cartapatti da Silva,Magaly Mani Dias,Maria Zélia da Silva 
Corrêa,Neusa Cardoso Gottardi,Paulo César Nakaoski, Pau-
lo Eduardo Ferreira Fontes, Pedro Gusson, Roberto Farath 
Júnior, Rosana Mara Gonçalves Urbinati, Silvio Henrique 
Hueb da Silva, Therezinha Cannizza, Nazir Tarraf.22, ter-
ça-feira: Dia Internacional da Água,Vera Regina Matarazzo 
Ribeiro, Zezé Oger Zanovelli Affonso,Walter Gorayb, José 
Carlos Bauab, José Oswaldo Lopes, José Ronaldo Stelluti, 
Duda Lins Araújo, Fernando Carlos de Figueiredo Ferraz, 
Flávio Jaroslawsky, Klinger  Ribeiro da Silveira, Leonardo 
Sestini Penna de Barros Cruz, Luiz Rodrigues  Simões Jú-
nior, Luiz Fernando Ferreira Fontes, Maria Amélia Machado 
Fochi, Márcia Carvalho Seixas, Natália Finimundi,Welman 
Rosa de Lima, Wilson Henrique, Andrew Lloyd Weber,Geor-
ge Benson, Jorge Ben Jor. Nasceu a profa Sylvia Purita.23, 
quarta-feira: Dia Mundial da Meteorologia, Sueli Dias de 
Oliveira Braga, Sílvio Pardo, Antônio Carlos Andreotti, Mô-
nica Marques Alves, Marisa Richard Pontes Lima, Sebastião 
Procópio Ribeiro, Oscar Donegá, Rosely Natal Cannizza, Sil-
via Márcia Gapski Vicentin, Adinaldo França, Américo Olim-
pio Passos Correa. Nasceu Joan Crawford. 24, quinta-fei-
ra: jogador Edmundo, Eloísa Helena Tajara da Silva, Márcia 
Kfouri Pala, Maria Carolina Cocenza Araújo Cabrera, Wilson 
Soubhia, José Munia Neto. Nasceu Steve McQueen. 
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