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NOSSA SENHORA DA PAZ

Após 20 anos, ex-funcionários de 
hospital começam receber acertos
Dos ex-funcionários que moveram ações trabalhistas após o fechamento do hospital, esse montante fica em torno dos R$ 16 milhões

NA REGIÃO

Colisão 
frontal mata 
motorista 
carbonizado
Um homem, de 34 anos, 
morreu carbonizado em 
um acidente na noite des-
te sábado, 26, na rodovia 
Feliciano Sales Cunha, em 
Monte Aprazível, após ba-
ter de frente com um cami-
nhão-tanque, carregado de 
gasolina. De acordo com a 
Polícia Militar Rodoviária, 
a vítima dirigia um carro e 
invadiu a pista no sentido 
contrário.
CIDADES Pág.5

Divulgação

MP denuncia nove por assalto a joalheria em shopping
O promotor de justiça Sérgio Acayaba de Toledo denunciou, na última sexta-feira, 25, nove integrantes de uma qua-
drilha pelo assalto a Joalheria Costantini, no Riopreto Shopping Center, ocorrido na noite do dia 14 de janeiro. Seis 
pessoas estão presas e outras três foragidas. Na denúncia a que o Dhoje teve acesso, é descrito em detalhes toda a 
ação criminosa, que teria rendido R$ 1,7 milhão e planejada por Ewerton de Oliveira Pires e Ítalo Matheus Lima Pires, 
respectivamente, tio e sobrinho. Nenhuma joia foi recuperada até o momento..  CIDADES Pág.5

MARMITARIA ARQUIVADA
O Procurador  do Ministério do Trabalho, Luciano Zan-
chettin Michelon, arquivou o caso envolvendo a entrega 
de marmitas para jogadores do Rio Preto Esporte Clube no 
vestiário antes de uma partida no ano passado. O Ministério 
havia sido acionado por sócios. ESPORTES Pág.7

Divulgação

FRATERNIDADE

Saúde fecha 
leitos de UIB 
após queda de 
internações
CIDADES    Pág.6

CAMPEÃ

Rio-pretense 
vence desafio 
do Aquaman 
no Capitólio
A triatleta rio-pretense Ma-
rilza Saldanha, da Briani 
Assessoria Esportiva, ficou 
com o título na sua cate-
goria, neste domingo (27), 
no Desafio Aquaman, em 
Capitólio. Ela disputou a 
prova dos 7 km. Agora, 
Marilza se prepara para a 
disputa da Meia Maratona, 
em São Paulo, no início de 
abril, e o Iron 70.3 em maio, 
em Florianópolis. Veja o 
que ela falou sobre a prova. 
ESPORTES  Pág.7

NA ACIRP

Kelvin Kaiser 
é reeleito 
para mais 
um mandato
O empresário  Kelvin 
Kaiser foi eleito nesta 
segunda-feira, 28, para 
novo mandato ao cargo 
de presidente Associação 
Comercial e Empresarial 
de Rio Preto (Acirp) para 
o biênio 2022/2024. A 
chapa composta por ele 
foi a única inscrita no 
processo que define os 
nomes que vão compor 
a nova diretoria da en-
tidade.
POLÍTICA Pág.3

EX-PREFEITO

Valdomiro 
participa de 
entrevista 
com Datena
O ex-prefeito de Rio Preto, 
Valdomiro Lopes (PSB), 
voltou às redes sociais. A 
publicação na sua página 
do Facebook mostra par-
ticipação ao lado do pré-
-candidato ao governo de 
São Paulo Márcio França 
(PSB) de entrevista ao jor-
nalista do Grupo Bandei-
rantes José Luiz Datena.  
O ex-prefeito Valdomiro 
Lopes deve se lançar can-
didato a deputado estadu-
al. POLÍTICA Pág.3

SAÚDE

Saúde inaugura 
UBS após 
investimento 
de R$ 1,9 milhão
A Prefeitura de Rio Preto 
inaugurou nesta segunda-
-feira (28) a Unidade Básica 
de Saúde Dr. Roberto Luiz 
Kaiser (Luz da Esperança), 
que já está funcionando. 
O prédio tem 652m2, com 
nove consultórios, salas de 
procedimentos, curativo, 
coleta, vacina, inalação, 
farmácia, sala para agentes 
de saúde e administrativa. 
O investimento foi de R$ 
1,9 milhão. CIDADES Pág.6

O pagamento dos ex-fun-
cionários do Hospital Nos-
sa Senhora da Paz que 
encerrou suas atividades 
em 2002 começou a ser 
efetuado no final do mês 
passado pela Justiça Tra-
balhista.  São cerca de 300 
trabalhadores envolvidos 
nesta ação  que esperam 
há mais de duas décadas 
para receber as rescisões. 
Segundo o advogado traba-
lhista Flávio Tomé, repre-
sentante de uma parte dos 
ex-funcionários, 220 traba-
lhadores já receberam até o 
momento “De 220 pessoas, 
90% não tiveram nenhum 
problema, não teve ne-
nhuma reclamação”, disse. 
CIDADES  Pág.5

VIOLÊNCIA

Mulher pula de 
carro durante 
agressões do 
ex-companheiro
Uma mulher, de 41 anos, 
denunciou à polícia de Rio 
Preto ter sido agredida, na 
noite deste domingo, 27, 
pelo ex-companheiro.Du-
rante as agressões ela abriu 
a porta do carro em movi-
mento, pulou e se escondeu 
no canavial.
CIDADES  Pág.5

Com o impacto da batida, os dois veículos pegaram fogo, mas o condutor do carro ficou preso nas ferragens e acabou morrendo carbonizado

Divulgação SMCS

A coleta de lixo em Rio Preto 
terá mudanças no horário a
partir de abril. Saiba o que
mudará, segundo informativo 
da Constroeste. CIDADES Pág.4

COLETA DE LIXO:
VEJA O QUE MUDA

Divulgação
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“           Sou seu fã, sinto que 
com o Márcio e você, vamos 
fazer muita política 
juntos ainda

A esperança é um sen-
timento ou é uma cons-
tatação racional de um 
futuro melhor?

Quando dizemos que 
temos esperança, esta-
mos querendo dizer que 
confiamos que algo bom 
vai se confirmar em um 
futuro próximo.

Temos dados positivos 
e acreditamos neles.

A esperança não é um 
sentimento efêmero que 
morre com a próxima 
decepção.

A esperança não é um 
sentimento volátil que 
desaparece diante da pri-
meira dificuldade.

A esperança não é um 
sentimento. A esperança 
é mais do que uma emo-
ção.

Ela é mais parecida 
com a fé.

Se é verdade que a 
esperança é a última que 
morre, então ela é forte.

Se fosse um soldado, 
seria o melhor.

Se fosse uma planta, 
seria a mais resistente.

Quando eu tenho es-
perança eu tenho mais do 
que esperança.

Eu tenho fé, eu acre-
dito em mim, eu acredito 
no mundo.

Se a esperança me diz 
que vai dar certo, então 
eu sei que vai dar certo.

A esperança é a minha 
amiga.

Para ela eu aceno, para 
ela eu dedico o meu me-
lhor sorriso.

A esperança me dá 
forças que eu nem sabia 
que eu tinha.

Com a esperança eu 
tenho mais do que espe-
rança.

Porque a palavra espe-
rança é difícil de definir.

CRÔNICA

O Brasil sofre os efeitos de 
um movimento político que 
vemos no mundo inteiro em 
maior ou menor grau: a pola-
rização. Usada como um meio 
de chegada ao poder nos últi-
mos anos, tem perdido força, 
é verdade, porém ainda move 
multidões e consegue vencer 
eleições em alguns países. O 
rumo deste fenômeno ainda 
não está totalmente decidido, 
porém certamente levará al-
guns anos até ser diluído por 
novas forças que venham a 
surgir no mercado político.

Caracterizado pela rejeição, 
encontrou protagonismo no 
antagonismo. Isto funcionou 
em vários lugares e diante 
desta dinâmica, corre o risco 
de perder o poder exatamente 
pelo mesmo mecanismo que 
operou sua vitória. A tese é 
simples. Na posição agora 
de protagonista, abre espaço 
para os antagonistas ao pro-
jeto atual usarem a rejeição 
como elemento motor de suas 
campanhas.

 O problema desta dinâmi-
ca é o embate entre rejeições, 
algo que enfraquece o debate 
político e enterra a proposição 
de ideias, motor de qualquer 
democracia. Neste modelo, 
valem mais os embates entre 
torcidas do que a discussão de 
projetos. Um duelo em que a 
derrota do opoente é o maior 
objetivo, maior inclusive que 
o triunfo dos vitoriosos. Um 
movimento cíclico que acaba 
enfraquecendo a política como 
meio essencial de uma conver-
gência entre adversários.

ARTIGO

Valdomiro Lopes,  ex-prefeito

 País Dividido
Márcio Coimbra

“

Países divididos geralmente não avan-
çam em agendas prioritárias para a 
população, uma vez que são reféns de 
suas próprias narrativas e modelo an-
tagônico de governo

"As prioridades mudaram. Ficamos mais focados na 
representatividade dos associados pra provar que o 
setor produtivo não era o vilão durante a pandemia”.

Kelvin Kaiser

Fundado em 16 de fevereiro de 2004

A serviço da democracia

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone: (17) 33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

Região Metropolitana de Rio Preto

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails
Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br

Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

Diretor-Presidente: Edson Paz

APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR, PARA O QR-CODE

Receba notícias 
no seu whatsapp

Acesse o portal 
DHojeinterior

D
iv

ul
ga

çã
o

Divulgação

 Este fenômeno não ocorre 
somente no Brasil, porém, é 
resultado da falta de entregas 
reais da política tradicional. 
A rejeição aos políticos, mo-
tor deste movimento, surgiu 
diante de uma população que 
cansou de esperar mais do 
mesmo e resolveu optar por 
elementos de fora do espectro 
convencional. É uma reação 
digna e justa, porém, jogou o 
sistema em um modelo cíclico 
do qual hoje se tornou refém.

O único caminho na di-
reção de quebra deste novo 
perigoso paradigma que se 
apresenta é a opção eleitoral 
pela razão ao invés da emoção, 
algo que não combina com 
campanhas, polarização e um 
duelo entre antagonistas que 
se pauta pela rejeição. Longe 
da solução eleitoral, o único 
caminho é aguardar os des-
gastes e brigas internas que 
acabam por enfraquecer estes 
modelos e esperar pelo início 
de um novo ciclo.

 Países divididos geralmen-
te não avançam em agendas 
prioritárias para a população, 
uma vez que são reféns de suas 
próprias narrativas e modelo 
antagônico de governo. Ao 
contrário, nações maduras, 
que enxergam o lado contrário 
como adversários ao invés de 
inimigos, tendem a evoluir e 
progredir de forma mais rápi-

da e eficaz, capazes de conver-
gir e aplicar políticas públicas 
comuns e necessárias para a 
população.

 O tradicional antagonismo, 
chamado agora de polarização, 
apesar de ter se tornado moeda 
comum no mercado político, 
já foi rejeitada por diversos 
países que sofreram reflexos 
deste fenômeno em anos re-
centes. Resta saber como o 
Brasil irá se comportar diante 
desta realidade. Talvez a im-
portância da rejeição possa já 
ter cumprido com seu papel e 
a política seja reestabelecida 
como canal mais adequado de 
construção de um novo país. 
Este ano será essencial para 
sabermos qual o rumo nosso 
país decidirá trilhar, uma de-
cisão essencial para sabermos 
o tipo de política que teremos 
pelos próximo anos.

 
Márcio Coimbra é Pre-

sidente da Fundação da 
Liberdade Econômica 
e Coordenador da pós-
-graduação em Relações 
Institucionais e Gover-
namentais da Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie 
Brasília. Cientista Políti-
co, mestre em Ação Po-
lítica pela Universidad 
Rey Juan Carlos (2007). 
Ex-Diretor da Apex-Brasil 
e do Senado Federal

“           Eu tenho contrato, acredito
que eu fique, quero fazer parte
dessa história. Vamos dar a
volta por cima
Camilo, jogador do MIrassol“

Marcos Freitas

IMPOSTO DE RENDA, NÃO 
DEIXE PRA LÁ

Valdecir Bortolossi
Priscila Maluzza Pissinato

ARTIGO

Quantas pessoas apresen-
tam problemas sérios com a 
Receita Federal, por causa 
de declarações de Imposto 
de Renda não entregues, ou 
entregues com pendências e 
que ficaram retidas na malha 
fiscal?

No ano de 2021, dados da 
própria Receita Federal, cerca 
de 800 mil declarações ficaram 
retidas por problemas. Dessas, 
a maioria são de declarações 
com imposto a restituir.

Uma declaração fica retida 
por vários motivos, simpli-
ficadamente as informações 
entregues não satisfazem o 
fisco por estarem em desacor-
do com o que ele já tinha de 
dados em sua base, ou porque 
a conta financeira não “fecha”. 
Esses problemas impedem que 
a declaração seja processada 
adequadamente.

Mas o que acontece com 
uma declaração que fica re-
tida, é que o fisco notifica o 
contribuinte, na maioria das 
vezes, para que o contribuinte 
reveja os dados declarados, 
retificando quando há alguma 
informação inconsistente, ou 
que apresente uma defesa com 
documentos comprobatórios, 
através de um processo digital 
via e-CAC (Centro Virtual de 
Atendimento ao Contribuin-
te), que são analisados pelo 
fisco e se estiverem dentro do 
previsto na legislação, a decla-
ração é liberada e passa a ser 
processada.

Uma declaração “Proces-
sada”, significa que passou 
pelo primeiro crivo da Receita 
Federal, mas esta mesma de-
claração ainda pode ser alvo 
de fiscalização pelos próximos 
cinco anos completos, sendo 
assim, seu processamento 
não garante segurança de que 
esteja tudo certo.

O contribuinte que recebe 
uma notificação do fisco sobre 
sua declaração, deve procurar 

imediatamente um contador 
para acessar o sistema da Re-
ceita Federal e identificar qual 
é o problema que bloqueou o 
processamento.

Ignorar notificações ou 
pendência com a Receita 
Federal pode transformar 
um problema que antes era 
simples de ser solucionado, 
num caso grave ou numa 
“bola de neve” tributária, haja 
vista que as multas e outros 
encargos são progressivos. 
Isso significa que um débito 
tributário de um valor não 
tão alto, poderá ter encargos 
tão altos quanto maior for o 
tempo que ficar sem solução, 
chegando a triplicar ou qua-
druplicar o     valor original 
devido.

Ao ter problemas com o 
fisco poderá ter o CPF bloque-
ado por quanto tempo durar a 
pendência fiscal, e isso poderá 
impedir o contribuinte de 
participar de concursos, va-
gas de empregos, tirar passa-
porte, fazer financiamentos, 
entre outros problemas.

As pendências tributá-
rias ficam na esfera da Re-
ceita Federal durante um 
determinado período e se 
não forem solucionadas, 
seguem para Dívida Ativa, 
junto à Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional. E lá 
funciona como um “Serasa” 
tributário. O contribuinte 
passa a ter sua certidão de 
débitos “positiva” e significa 
que está com problemas e 
poderá ter as diversas res-
trições já citadas.

Então, se está com pen-
dências junto ao fisco, ou 
conhece alguém nessas condi-
ções, procurem um contador 
ou profissional tributário o 
mais rápido possível para so-
lucioná-los, um profissional 
poderá identificar a falha, 
corrigi-la e parcelar possíveis 
dívidas de modo que fique 
acessível ao contribuinte para 
realizar o pagamento e evitar   
problemas maiores.

Agência BRASIL

MAIS QUE 
ESPERANÇA
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Política Próprio bolso
O presidente da Câmara promulgou Lei 
Complementar que aplica reajuste de 
11% nos salários dos 17 vereadores.

Pediu para sair
O ministro disse que as reportagens reve-
lando corrupção na sua Pasta “provocaram 
uma grande transformação em sua vida”

Divulgação

O empresário Kelvin Kaiser 
foi eleito nesta segunda-feira, 
28, para novo mandato ao 
cargo de presidente Associação 
Comercial e Empresarial de 
Rio Preto (Acirp) para o biênio 
2022/2024. A chapa composta 
por ele foi a única inscrita no 
processo que define os nomes 
que vão compor a nova direto-
ria da entidade. 

Intitulada ‘Acirp – Repre-
sentatividade e Progresso’, a 
chapa é composta pelos em-
presários Kelvin Kaiser (presi-
dente), Gilberto Perez Mariano 
(1º vice-presidente), Osvaldo 
Luís do Nascimento (2º vice-
-presidente), Daniela Brandi 
Fontes (secretária) e Janaína 
Vanisia Franco (tesoureira). 

Novamente a eleição deste 
ano será marcada pela ins-
crição de apenas uma única 
chapa, fato ocorrido no pro-
cesso de escolha que elegeu 
Kelvin como atual presidente 
da Acirp. 

As eleições ocorreram na 
Acirp do Centro e na Distrital 
Norte. Puderam votar empre-
sários associados com mais 

Kelvin Kaiser é reeleito para 
mais um mandato na Acirp

COMÉRCIO

de 6 meses de filiação e que 
estivessem em dia com suas 
obrigações sociais perante a 
entidade. 

Fala, presidente
Ao Dhoje Interior Kelvin 

Kaiser declarou que devido a 
pandemia muitos dos projetos 
e ações traçados no primeiro 
mandato acabaram sendo 
prejudicados. Segundo ele 
neste momento a Acirp vai 
contribuir ainda mais com o 
Poder Público para levar de-
senvolvimeto. 

“As prioridades mudaram. 
Ficamos mais focados na re-
presentatividade dos associa-

dos pra provar que o setor pro-
dutivo não era o vilão durante 
a pandemia. Colocamos alguns 
projetos em execução, mesmo 
em reuniões de modo virtual 
e hibrido. Esse é o momento 
econômico de Rio Preto. Veio 
se preparando para isso. Todos 
se encantam com a cidade e 
querem vir morar. Isso traz o 
desenvolvimento da cidade. 
Papel de manter a tradição da 
Acirp, mantendo nossas ban-
deiras, mas também junto com 
o Poder Público promovendo 
políticas para que se crie mais 
emprego e renda”, afirmou 
Kaiser. 

O prefeito Edinho Araújo 

Novamente a 
eleição deste ano 
foi marcada pela 
inscrição de apenas 
única chapa

EX-PREFEITO

‘Seu fã’, diz Valdomiro Lopes 
em entrevista à Datena

Kelvin Kaiser é reeleito para mais um mandato à frente da Acirp

O bate-papo ocorreu na última quinta-feira, 24

O ex-prefeito de Rio Preto, 
Valdomiro Lopes (PSB), vol-
tou às redes sociais. A publica-
ção na sua página do Facebook 
mostra participação ao lado 
do pré-candidato ao governo 
de São Paulo Márcio França 
(PSB) de entrevista ao jorna-
lista do Grupo Bandeirantes 
José Luiz Datena. 

O bate-papo ocorreu na 
última quinta-feira, 24, du-
rante o programa de rádio 
que Datena apresenta todas 
as manhãs. Márcio França era 
o entrevistado e aproveitou a 
presença de Valdomiro que foi 
até São Paulo para convidá-lo 
a participar da entrevista. 

“Pedir licença para você 
para trazer um amigo. Veio 
de Rio Preto aqui, um médico, 
seu admirador. Ele falou: ‘faço 
questão de dar um abraço no 
Datena’, afirma França. 

Datena então se recorda de 
passagens na cidade da época 
em que ainda atuava no rádio. 
“Cobria os jogos do Ameri-
quinha. Era um caldeirão o 
estádio. Era difícil ganhar do 
América em Rio Preto. Ficava 
na beira do alambrado com a 
torcida em cima. Tenho sauda-
des dessa época que ia muito 
a Rio Preto. Muito parecida 
com a minha Ribeirão Preto. 
Prefeito, abraço grande”, diz 
Datena ao ex-prefeito. 

Valdomiro responde: “sou 
seu fã, sinto que com o Már-
cio e você, vamos fazer muita 
política juntos ainda”. 

Datena então lembra da 
quantidade de pedágio insta-
lados na rodovia Washington 
Luis entre Rio Preto e São 
Paulo. 

O ex-prefeito Valdomiro 
Lopes deve se lançar candi-
dato a deputado estadual pelo 
PSB de Márcio França que vai 
disputar o governo do Estado.

Divulgação

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Agência BRASIL

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo negou agravo de 
instrumento em que o Sindi-
cato dos Trabalhadores em 
Educação Municipal (Atem) 
solicitava à Prefeitura de Rio 
Preto contratação das can-
didatas gestantes que foram 
aprovadas em processo sele-
tivo para atuação temporária 
em vagas de professores da 
Educação Básica I. 

O edital do concurso previa 
a possibilidade do trabalho 
remoto, de acordo com o que 

determina decreto de 21 de 
janeiro do ano passado, mo-
mento ainda possibilitava o 
trabalho de atividades remo-
tas por parte dos professores 
da rede municipal de ensino. 

TJ nega recurso para contratar 
candidatas gestantes em concurso

PEDIDO DA ATEM

A justiça afirma que no 
atual momento o 
regime de aulas é qua-
se 100% presencial.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

No entanto, lei de 9 de março 
deste ano trouxe novo texto, 
considerando a realidade da 
vacinação e redução do núme-
ro de casos de Covid-19, deter-
minando como única hipótese 
de trabalho não presencial às 
gestantes. O Sindicato exigia 
no recurso que as candidatas 
aprovadas pudessem ser con-
tratadas.

O acórdão
Consta no acórdão do TJ, 

assinado pelo desembargador e 

relator do caso, Osvaldo de Oli-
veira, que “quando foi publica-
do o edital de processo seletivo 
para a contratação de profes-
sores em caráter temporário, 
a pandemia estava impedindo 
a realização de atividades in-
tegralmente presenciais nas 
escolas públicas. Por isso havia 
no edital a previsão de possi-
bilidade de atuação em regime 
remoto. O próprio processo 
seletivo para a contratação de 
professores temporários se 
justificou em razão de grande 

mas o Município foi obrigado 
a contratar candidatos que não 
podem cumprir a jornada pre-
sencial, a saber, as gestantes”, 
declarou. 

Opção
O desembargador afirma 

ainda que não existe nenhum 
impedimento, caso a Pre-
feitura entenda ser viável a 
contratação de professores 
para atividades tanto remota 
como presencial nas escolas 
de Rio Preto. 

NOVA LEI

9
DE MARÇO  a legisla-
ção foi alterada deter-
minando como hipó-
tese de afastamento a 
falta de vacinação

TJ nega recurso da Atem para contratação de candidatas gestantes em processo seletivo

número de afastamentos de 
servidores efetivos em razão 
da pandemia”. 

No entanto, Oliveira afir-
ma que no atual momento o 
regime de aulas é quase 100% 
presencial. 

Momento atual
“No presente momento, 

as escolas municipais já estão 
em regime 100% presencial de 
funcionamento, ou seja, não 
há desempenho de funções de 
professores em regime remoto, 

Vereadora quer 
abolir carne 
das escolas 
às 2ª feiras

A vereadora Jéssica 
Oliveira (Psol) apresentou 
projeto para que a Prefei-
tura de Rio Preto promova 
a Campanha “Segunda 
sem Carne” nas escolas 
municipais. Jéssica afirma 
na proposta que a cam-
panha deverá promover a 
reflexão crítica junto aos 
estudantes. 

Jéssica lembra que pre-
feitura de outras grandes 
cidades como, por exem-
plo, São Paulo, Curitiba, 
Niterói, Belo Horizonte, 
Manaus, Osasco, Piraci-
caba e Mogi das Cruzes já 
têm esta campanha imple-
mentada há mais de dez 
anos, o que segundo ela 
“demonstra a importân-
cia de uma grande cida-
de como São José do Rio 
Preto também seguir esses 
passos e ser pioneira pelo 
noroeste paulista”. 

A parlamentar traz es-
tudo recente do Ministério 
do Meio Ambiente que 
descreve que as áreas de 
pastagem para pecuária 
dominam 62% dos 719,2 
mil Km² de áreas desflo-
restadas na Amazônia, 
enquanto que a agricul-
tura ocupa apenas 4,9%. 
Esses dados fazem parte 
do Plano de Ação para a 
Prevenção e Controle do 
Desmatamento da Ama-
zônia (PPCDAM).

O projeto ainda não 
tem data para votação.

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

(MDB) comentou a recondu-
ção de Kelvin para mais um 
mandato. Ele lembrou da par-
ceria da instituição com a Pre-
feitura. “A reeleição de Kelvin 
Kaiser à frente da Acirp mostra 
a sua liderança na centenária 
instituição, principalmente 
num momento de pandemia. 
Mantivemos neste período 
uma parceria produtiva, com 
destaque para a participação 
da Acirp no Comitê de Reto-
mada da Economia, que foi 
reconhecida inclusive como 
uma melhor iniciativa do gê-
nero pelo TCE-SP – Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo”, afirmou.

Raphael FERRARI
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CIDADES Tesouro direto
Tesouro direto registra R$ 3,19 bilhões 
em vendas no mês de fevereiro, se-
gundo dados divulgados.

Um homem, de 34 anos, 
morreu carbonizado em um 
acidente na noite deste sá-
bado, 26, na rodovia Felicia-
no Sales Cunha, em Monte 
Aprazível, após bater de frente 
com um caminhão-tanque, 
carregado de gasolina. 

De acordo com a Polícia 
Militar Rodoviária, a vítima 
dirigia um carro e invadiu a 
pista no sentido contrário. 

Com o impacto da batida, 
os dois veículos pegaram fogo, 
mas o condutor do carro ficou 
preso nas ferragens e acabou 
morrendo carbonizado. 

O motorista e o passa-
geiro do caminhão tiveram 
ferimentos leves. Eles foram 
socorridos e encaminhados 
para a Santa Casa de Monte 
Aprazível. 

As equipes do Corpo de 
Bombeiros foram acionadas 
e controlaram as chamas. As 
causas do acidente serão in-
vestigadas.

Mureta
Um acidente envolvendo 

um caminhão deixou o trânsito 
lento na manhã desta segunda-
-feira, 28, na rodovia BR-153, 
no trecho urbano de Rio Preto. 

Segundo a Polícia Rodovi-
ária Federal, o caminhoneiro 
perdeu o controle da direção 
e acabou colidindo contra o 
muro de concreto que divide 
a pista. 

O acidente ocasionou uma 
lentidão na rodovia nos dois 
sentidos de Rio Preto a Bady 
Bassitt.

Moto
Por volta das 3h30 deste 

Acidente mata motorista 
carbonizado em rodovia

NA REGIÃO

Da REPORTAGEM
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domingo, 27, uma caminhone-
te Hilux, de cor preta, colidiu 
na traseira de uma motocicleta 
Suzuki 125, de cor preta, no 
quilômetro 193 da Rodovia 
Transbrasiliana (BR-153), 
próximo ao município de Ge-
tulina. O motociclista morreu 
e o motorista da caminhonete 
fugiu. 

Segundo a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), no local do 
acidente foram encontradas 

partes da Hilux, como emble-
ma da marca, partes plásticas 
da frente do veículo e estilha-
ços do farol, o que servirá para 
ajudar os policiais nas buscas 
para identificar o condutor. 

O motociclista, de 46 anos, 
estava seguindo de Getulina 
para Lins onde trabalhava e 
foi socorrido, em estado gra-
ve, para a Santa Casa de Lins, 
onde não resistiu aos ferimen-
tos e veio a óbito. 

Com o impacto, 
os dois veículos 
pegaram fogo, o 
condutor do carro 
ficou preso nas 
ferragens

Acidente ocorreu próximo a Monte Aprazível; vítima ficou presa nas ferragens

Divulgação

Mulher pula de carro durante agressões de ex-companheiro

Uma mulher, de 41 anos, 
denunciou à polícia de Rio 
Preto ter sido agredida, na 
noite deste domingo, 27, pelo 
ex-companheiro. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o agressou mandou 
uma mensagem a convidando 
para saírem juntos e que pas-
saria em sua residência para 

buscá-la. 
Os dois foram comer um 

lanche e ainda no local o ce-
lular da vítima começou a 
receber mensagens, causando 
irritação no homem por causa 
dos sons das notificações. 

No caminho de volta para 
casa, o acusado pegou a BR-
153 e passou a seguir sentido 
ao distrito de Talhados. Na vi-
cinal, ele entrou num canavial. 

Percebendo que estava em 
perigo, a mulher apanhou o 
celular para ligar para o filho, 
momento em que o agressor 
tomou o telefone e a agrediu 
com o aparelho, dando pan-
cadas em sua cabeça. O nariz 
da vítima começou a sangrar 
enquanto o suspeito a xingava. 

Ao notar que estava fican-
do tonta, ela abriu a porta do 
carro em movimento, pulou e 

se escondeu no canavial. 
O agressor não a encontrou 

e após algum tempo foi embo-
ra. A mulher conseguiu chegar 
até uma casa onde mora um 
casal de idosos e ligou para sua 
filha ir buscá-la. O caso será 
investigado pela Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM).

Assalto
Uma jovem, de 26 anos, foi 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

agredida por um ladrão den-
tro da própria casa, no bairro 
Duas Vendas, em Rio Preto, na 
tarde deste domingo, 27. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, ela ouviu barulho no te-
lhado e saiu para ver, mas não 
percebeu nada de estranho. 

Ao retornar para dentro 
da cozinha ouviu barulho na 
cozinha, momento em que foi 
ver e flagrou um desconhecido 

EM BIRIGUI

Jovem mata
 padastro a facada 
após briga

Um homem foi morto a faca-
das pelo enteado, de 15 anos, na 
manhã deste domingo (27), em 
Birigui. De acordo com o boletim 
de ocorrência, a mãe do menor 
tinha uma relação amorosa com a 
vítima, que era alcoólatra e usava 
drogas. 

No sábado, a mãe e o com-
panheiro tiveram uma bri-
ga. Após o desentendimento, 
ele foi beber em um bar. 

Na madrugada de domingo, ela 
encontrou o filho sujo de sangue, 
confirmando que havia esfaqueado 
o homem. O adolescente fugiu. 

no local. 
O marginal desferiu um 

soco na testa da vítima, além 
de feri-la com um objeto cor-
tante no braço direito e empur-
rá-la contra um armário.

Após  as  agressões ,  o 
criminoso fugiu sem levar 
nada. O caso será investiga-
do pelo 4º DP de Rio Preto. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE 
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EM RIO PRETO

Bandidos 
roubam moto 
em semáforo

Um rio-pretense, de 38 anos, 
teve a motocicleta roubada na 
avenida Bady Bassitt, na tarde 
deste domingo, 27, após parar 
em um semáforo. 

À polícia, ele contou que 
estava em um posto de combus-
tíveis, nas imediações da rodovia 
Washington Luís, consumindo 
bebida alcóolica, quando resol-
veu ir embora. 

O motociclista aguardava o 
sinal abrir quando foi abordado 
por dois marginais, que ocupa-
vam um automóvel, cujas carac-
terísticas não soube descrever

CRIMINALIDADE

Dupla é presa por furto 
de centro esportivo

Dois homens foram presos 
em flagrante pela Polícia Mi-
litar, na noite deste domingo, 
27, após furtarem cabos e fios 
elétricos de um centro esporti-
vo na avenida Alfredo Folchini, 
em Rio Preto. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, um frequentador 
chegou para treinar e percebeu 
que a porta de acesso à bomba 
de incêndio estava arrombada 
e comentou com o zelador. 

 
Momentos depois o funcioná-
rio encontrou pessoas no local 
e acionou a PM. Enquanto a 
polícia não chegava o zelador 
saiu a procura dos marginais e 
os encontrou numa residência 
abandonada próxima ao centro 
esportivo. 

Com a chegada dos pms, os 
suspeitos confessaram o furto. 
Os cabos e fios furtados foram 
avaliados em aproximadamen-
te R$ 700.  Os acusados foram 
presos no Deic.

Da REDAÇÃO

Imagens de segurança flagram parte da ação da quadrilha

SHOPPING IGUATEMI

MP denuncia nove pelo 
assalto a joalheria

O promotor de justiça 
Sérgio Acayaba de Toledo 
denunciou, na última sexta-
-feira, 25, nove integrantes 
de uma quadrilha pelo as-
salto a Joalheria Costantini, 
no Riopreto Shopping Cen-
ter, ocorrido na noite do dia 
14 de janeiro. Seis pessoas 
estão presas e outras três 
foragidas. 

A denúncia
Na denúncia é descrito 

em detalhes toda a ação 
criminosa, que teria rendido 
R$ 1,7 milhão e planejada 
por Ewerton de Oliveira 
Pires e Ítalo Matheus Lima 
Pires, respectivamente, tio e 
sobrinho. Nenhuma joia foi 
recuperada até o momento. 

Contra o grupo pesam 
acusações de associação 
criminosa, roubo, recepta-
ção e adulteração de sinal 
identificador de veículo 
automotor. 

Além dos mandantes, 
são réus no processo Edu-
ardo dos Santos Cruz de 
Souza, Alan Márcio Pereira 
Lima, Jessé Cezar Girão 
Cândido, Peterson Willy dos 
Santos, Zenildo Caetano da 
Silva Filho, Leonardo Pe-
reira de Oliveira e Caroline 
Costa Brandão. 

Décimo
A Polícia Civil tenta 

identificar o décimo inte-
grante da quadrilha, citado 
na denúncia como “Fael”. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE 
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No fim de semana
Secretaria de Saúde de Rio Preto imu-
nizou 2.178 pessoas contra Covid-19 e 
301 idosos contra a gripe. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS. O MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU/SP TORNA PÚBLICO 
AOS INTERESSADOS A REALIZAÇÃO DO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022; PROCESSO Nº 
058/2022. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada 
para execução de perfuração de poço tubular profundo na área institucional 5 do loteamento 
residencial Leonor no município de Guapiaçu, conforme especificações constantes no anexo i 
deste edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 19 de abril de 2022, às 15:30 horas, 
na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 29/março/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: 28/03/2022. PREGOEIRO: LEANDRO MARIANO DA SILVA.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL). O MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU/SP TORNA 
PÚBLICO AOS INTERESSADOS A REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022; 
PROCESSO Nº 054/2022. TIPO: Menor preço por item. OBJETO: Constitui objeto do presente 
pregão o registro de preços de pão, bolo, biscoito, para as escolas do ensino médio, fundamental, 
infantil, administração, e residência terapêutica do município de Guapiaçu, que será utilizado no 
período de 12 meses, conforme especificações constantes no anexo i do edital. DATA, HORÁRIO 
E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 13 de abril de 2022, às 14:00 horas, na Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 29/março/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: 
28/03/2022. PREGOEIRO: LEANDRO MARIANO DA SILVA.



Famerp promove Fórum de Pesquisas online

O pagamento dos ex-funcioná-
rios do Hospital Nossa Senho-
ra da Paz que encerrou suas 
atividades em 2002 começou 
a ser efetuado no final do mês 
passado pela Justiça Traba-
lhista.  São cerca de 300 traba-
lhadores envolvidos nesta ação  
que esperam há mais de duas 
décadas para receber as resci-
sões. 
Existem ações tramitando e 
pagamentos sendo efetuados 

nas quatro Varas do Trabalho, 
sendo que as ações que trami-
tavam na 2ª, 3ª e 4ª Varas já 
foram concluídas e neste mês 
está sendo pagas as da 1º Vara. 
As transferências dos valores 
devidos a cada um estão sen-

Ex-funcionários do Hospital 
começam receber acertos

APÓS 20 ANOS

Segundo o advogado 
trabalhista Flávio 
Tomé,  cerca de  220 
trabalhadores já rece-
beram até o momento

do feitas nas contas bancários 
dos ex-funcionários por meio 
da Caixa Econômica Federal. 
O maior montante de ações 
estava tramitando na 2ª Vara. 
Segundo o advogado traba-
lhista Flávio Tomé, represen-
tante de uma parte dos ex-fun-
cionários, 220 trabalhadores 
já receberam até o momento, 
ele destaca que cerca de 90% 
já receberam seus valores. 
Os valores dizem respeito a 
quanto cada um tinha direito 

a receber entre 2003 ou 2004 
somando a isso os juros e cor-
reções desde este período até 
os dias atuais. 
“De 220 pessoas, 90% não ti-
veram nenhum problema, não 
teve nenhuma reclamação e as 
pessoas tem que entender que 
agora o procedimento é judi-
cial”, salientou Tomé. 
A Justiça do Trabalho deter-
minou a transferência para 
Caixa Federal e houve alguns 
problemas no que diz respeito 

aos dados dos ex-funcionários 
que provocaram o atraso de 
alguns pagamentos como, por 
exemplo, CPF que não batiam 
e informações bancárias de-
sencontradas. “Tem uma série 
de questões até todo mundo ser 
pago”, finalizou o advogado. 
Em outubro de 2021 a venda do 
hospital foi concluída no valor 
de R$ 23,6 milhões para a em-
presa da cidade de São Paulo 
CV Hauss 01- Empreendimen-
to Imobiliário SPE Ltda. 

6ª EDIÇÃO

Famerp promove Fórum de 
Pesquisa em formato online

A Famerp/Funfarme re-
aliza, no dia 06 de abril, em 
formato on-line, por meio 
da plataforma Google Meet 
e transmitido pelo Youtube, 
a VI Edição do Fórum de 
Pesquisa. O evento, que já 
tradicional, faz parte do ca-
lendário acadêmico e abre a 
programação de atividades 
científicas com palestras, 
talk show e mesa redonda. 

O Fórum é organizado 
pelo Núcleo de Apoio à 
Pesquisa e à Publicação em 
colaboração com a Diretoria 
Adjunta de Pesquisa. De 
acordo com o Coordena-
dor do Fórum, Prof. Dr. 
Marcelo Arruda Nakazone, 
são convidados renoma-
dos cientistas para que, em 
conjunto com a equipe de 
pesquisadores da Famerp 
e convidados de outras ins-
tituições, possam debater 
sobre os recentes avanços 
científicos e seus impactos 
na ciência e na população. 

 
“Para esta edição, convi-
damos o Prof. Dr. Helder 
Takahashi, pesquisador 
sênior do Hospital Israelita 
Albert Einstein, que nos 
brindará com uma Palestra 
Magna sobre a ciência no 
contexto pós pandemia. Na 
sequência, participará de 
um talk show a respeito do 
adequado comportamento 
do profissional da saúde 
perante a sociedade”, conta 
o Coordenador. 

As inscrições para o VI 
Fórum de Pesquisa Fa-
merp/Funfarme abriram 
nesta segunda-feira (28) 
pelo site https://funfarme.
iweventos.com.br/even-
to/vi-forum-de-pesquisa/
home. Poderão se inscrever 
de forma gratuita alunos de 
graduação, pós-graduação, 
docentes e demais interes-
sados. 

Segundo o Diretor Ad-
junto de Pesquisa da Fa-
merp, Luiz Carlos de Mat-
tos, outros eventos estão 
programados para 2022. 

A Prefeitura de Rio Preto 
inaugurou nesta segunda-
-feira (28) a Unidade Básica 
de Saúde Dr. Roberto Luiz 
Kaiser (Luz da Esperança), 
que é a 28ª do município e já 
está funcionando. O prédio, 
localizado na rua José Toshi 
(Residencial Luz da Esperan-
ça), tem 652m2, com nove 
consultórios, salas de proce-
dimentos, curativo, coleta, 
vacina, inalação, farmácia, 
sala para agentes de saúde e 
administrativa. 

O prefeito Edinho Araújo 

LUZ DA ESPERANÇA

Com investimento de R$ 1,9 mi, UBS  é inaugurada
participou da inauguração, 
acompanhado do secretário 
da Saúde Aldenis Borim e de 
familiares do médico Roberto 
Luiz Kaiser, falecido em 2009. 
O presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, Fernando 
Araújo, e vereadores também 
acompanharam a cerimônia. 

Roberto Luiz participou 
de inúmeras atividades uni-
versitárias e didáticas, dentre 
essas foi instrutor de Ensino 
na cadeira de Cirurgia Geral 
da Famerp. Foi chefe da ci-
rurgia e clínica proctológica 
na Santa Casa de Misericórdia 
de Rio Preto (1969); chefe da 
cirurgia e clínica proctológica 

da Beneficência Portuguesa 
(1970); entre outras. Só parou 
de trabalhar quando a doença 
se agravou. 

R$ 1,9 milhão
O investimento para a 

construção da UBS foi de R$ 
1.934.678,21, dos quais R$ 
1.076.000 foram de emenda do 
então deputado federal Edinho 
Araújo e R$ 858.678,21 de 
recursos municipais. Antes de 
funcionar como Unidade Bási-
ca de Saúde, o prédio abrigou a 
Unidade de Internação Básica, 
que funcionou de 18 de janeiro 
a 31 de julho de 2021 com 30 
leitos de enfermaria para casos 

moderados de Covid-19 
Como UBS, a unidade aten-

de 26.349 munícipes de 21 
bairros. A capacidade de aten-
dimento mensal é de 3.230, 
divididos entre clínica geral, 
enfermagem, odontologia e 
farmácia. A previsão é de que 
a pediatria comece em abril, 
com 640 atendimentos men-
sais, bem como ginecologia e 
obstetrícia. 

Além das consultas médi-
cas, a unidade também oferta 
procedimentos de enferma-
gem, coleta de papanicolau e de 
exames laboratoriais, aplicação 
de vacina, testagem para HIV, 
sífilis e hepatites e outros,

Ex-funcionários do Hospital Nossa Senhora da Paz começam receber

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br
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OCUPAÇÃO

Queda de internações 
faz prefeitura fechar 
leitos para Covid em UIB

A Secretaria de Saúde infor-
mou que a Unidade de Interna-
ção Básica (UIB) Fraternidade 
encerrará seus serviços na pró-
xima quinta-feira (31) em razão 
da queda no número de casos 
de Covid-19 e de atendimentos 
no local. A taxa de ocupação de 
leitos de UTI estava em 28% em 
Rio Preto na última atualização 
da Saúde. 

A UIB reiniciou os atendi-
mentos no dia 24 de janeiro, 
com dez leitos de enfermaria 
para tratamento de pacientes 

COVID-19

Mirassol inicia aplicação 
de 4ª dose em idosos 
de 60 anos ou mais

com síndromes respiratórias e 
Covid -19 moderadas, passando 
para 20 leitos em 2 de fevereiro. 

Os atendimentos para casos 
respiratórios e Covid continu-
am nas 28 UBS de Rio Preto, 
de segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h.

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
antecipou o início da vacinação 
da 4ª dose da vacina contra a 
Covid-19 para pessoas com 60 
anos ou mais nesta segunda-
-feira (28). 

O atendimento acontece 
no Centro de Saúde, também 
conhecido como Postão, das 
8 às 19 horas, junto com a 
vacinação contra a Influenza 
que já está acontecendo para 
os idosos.. 

“Informamos ainda que é 
necessário o intervalo de pelo 
menos 4 meses da terceira 
dose”, disse o diretor do DMS, 

Frank Hulder de Oliveira. “É 
importante levar cartão de 
vacina e documento com foto 
e CPF”, acrescentou.

Divulgação

60 ANOS

Governo amplia vacina
em idosos a partir 
do dia 5 de abril

O Governador João Doria 
anunciou neste domingo (27) 
a aplicação da quarta dose da 
vacina de Covid-19 para as 
pessoas acima de 60 anos. A 
imunização é uma recomen-
dação do Comitê Científico de 
São Paulo e começa no dia 5 de 
abril em todo o estado. 

O anúncio aconteceu em 
um posto de vacinação no 
Parque Villa-Lobos, durante 
as ações do “Domingão da 
Vacinação”, quando foram 
imunizados crianças, adultos 
e idosos contra o coronavírus 
e idosos acima de 80 anos 
contra a gripe. Estarão aptos a 
receber a quarta dose cerca de 

4,5 milhões de pessoas, desde 
que tenham recebido a dose 
de reforço (3ª dose) com um 
intervalo de quatro meses.

Divulgação SMCS

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Da REDAÇÃO
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AÇÕES  cobram cerca 
de R$ 16 milhões em 
direitos trabalhistas 
de ex-funcionários do 
hospital
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SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Pelo presente edital, ficam convocados os  Auxiliares de Adminis-
tração Escolar, sindicalizados ou não, empregados em Instituições 
de Ensino Superior da rede privada de ensino, nos municípios de 
Adolfo, Bady Bassitt, Balsamo, Cedral, Guapiaçu, Icem, Ipiguá, Jaci, 
José Bonifácio, Mendonça, Mirassol, Mirassolandia, Monte Aprazível, 
Neves Paulista, Nipoã, Nova Granada, Olímpia, Onda Verde, Poloni, 
Potirendaba, São José do Rio Preto, Tanabi, Ubarana, Uchoa, União 
Paulista), base territorial do Sindicato dos Auxiliares de Administra-
ção Escolar de São José do Rio Preto, inscrito no CNPJ sob o nº 
02.032.866/0001-00, devidamente registrado no CNES do M.T.E, 
Registro Sindical nº46000.011545/2007-27 , com sede à Rua José 
do Carmo Lisboa n° 197 - Sala 01, Vila dos Bancários , , para a As-
sembleia Geral Extraordinária  que se realizará no dia 04/04/2022 , 
às 16:00, em primeira convocação com o quórum estatutário de pre-
sentes, ou às 17:00 horas, em segunda convocação, com qualquer 
número de trabalhadores presentes. A assembleia convocada nos 
termos e condições estabelecidas no presente edital tem a finalidade 
de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
A. Análise de contraproposta patronal;
B. Continuidade da Campanha Salarial: mobilização e 
formas de luta;
C. Alternativas jurídicas e sindicais ante eventual impas-
se nas negociações.

São José do Rio Preto-SP, 28 de Março de 2022
              Valdecir Zampolla Caetano
                                        Presidente
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No fim de semana
O campeão da Fórmula 1 da temporada 
passada, Max Verstappen, venceu o GP 
da Arábia Saudita

Final do Paulistão
 FPF confirmou a partida entre Palmei-
ras e São Paulo no Allianza Parque no 
domingo (3), às 16h.

O Procurador Federal do Mi-
nistério do Trabalho, Luciano 
Zanchettin Michelon, arquivou 
o caso envolvendo a entrega 
de marmitas para jogadores 
do Rio Preto Esporte Clube no 
vestiário antes de uma partida 
no ano passado. O Ministério 
havia sido acionado por sócios 
investigar as condições sanitá-
rias e do conforto dos atletas 
para se alimentarem. 
Em seu parecer, o procurador 
manifestou de que não houve 
irregularidades no episódio 
que repercutiu nacionalmente 
e por isso decidiu pelo arquiva-
mento. No caso, o clube alegou 
que tem um refeitório próprio, 
mas que não foi utilizado por 
ser um local fechado, em cum-
primento as restrições da pan-
demia naquele momento.
Em vez disso, foi sugerido aos 
atletas que fizessem as refei-
ções em uma área aberta deno-
minada “Cantinho do Jacaré”. 
A diretoria também apresentou 
ofícios da Federação Paulista e 
um relatório da Vigilância Sa-
nitária.
“Com efeito, aferiu-se a exis-
tência de ambiente adequado 
para a realização das refeições 
pelos atletas do investigado, 
bem como a manutenção da 
área de lazer ao ar livre, a qual 
foi utilizada para refeições du-
rante os meses de pico da in-
fecção de Covid-19 no ano cor-
rente, em razão das restrições 
pelo poder público”, disse o 

MPT ARQUIVA CASO DAS MARMITAS
AMÉRICA

procurado em sua decisão pelo 
arquivamento.

       O caso
O caso aconteceu no dia 27 de 
abril de 2021, quando o Rio 
Preto se preparava para en-
frentar o Bandeirante em casa 
pela Série A3. O jogo marcava 
a retomada da competição, que 
havia sido interrompida pelo 
avanço da Covid-19. Os atle-
tas se apresentaram no está-
dio Anísio Haddad para jantar 
antes da partida, quando o za-
gueiro Nino e o atacante Lean-
dro Love se queixaram do fato 
de as marmitas estarem sendo 
servidas no vestiário.
“Chegando lá nos deparamos 
com as marmitex na sacoli-
nha dentro do vestiário para 
cada jogador e resolvemos ir 
embora. Nos negamos a par-
ticipar disso, pois isso não é o 
futebol, isso é falta de respeito 
com o atleta. Em plena pande-
mia, com todos se cuidando, 
com esse vírus matando tantas 
pessoas e nós somos tratados 
assim”, afirmou na ocasião o 
zagueiro Nino.
Depois de muita reclamação, 
os atletas decidiram não en-
trar em campo. Na época, o 
presidente José Eduardo Ro-
drigues afirmou que foi suge-
rido que os atletas comessem 
no Cantinho do Jacaré e que 
os jogadores teriam ofendi-
do verbalmente os funcioná-
rios. Por conta disso, os jo-
gadores foram dispensados. 
“Eles foram lá com a intenção 
de tumultuar, chegaram até 
tentar um motim”, disse|

O caso aconteceu no dia 27 de abril de 2021, quan-
do o Rio Preto se preparava para enfrentar o Ban-
deirante em casa pela Série A3. O jogo marcava 
a retomada da competição, que havia sido inter-
rompida pelo avanço da Covid-19

Ministério do Trabalho arquiva “caso das marmitas” no Rio Preto

A triatleta rio-pretense 
Marilza Saldanha, da Briani 
Assessoria Esportiva, ficou 
com o título na sua categoria, 
neste domingo (27), no Desafio 
Aquaman, em Capitólio. 

Ela disputou a prova dos 7 
km. Agora, Marilza se prepara 
para a disputa da Meia Mara-
tona, em São Paulo, no início 
de abril, e o Iron 70.3 em maio, 
em Florianópolis. Marilza falou 
sobre a prova. 

Melhor
“Foi muito melhor do que 

eu esperava. Saí, no início, bem 
conservadora, pois lembrava 

NO CAPITÓLIO

Rio-pretense conquista 
Desafio Aquaman

CBF faz sorteios 
da 3ª fase

NA QUADRA

Rio Preto 3x3 é Campeão 
da 1ª Etapa da Liga ANB

de ter nadado ali e que a água 
era bem pesada. Até a metade 
da prova passamos por três 
barcos de hidratação, mas só 
parei no segundo. Foi ali que vi 
que dava para puxar um pouco 
mais e fiz isso”, contou a atleta

Futuro
Ela também falou sobre o 

tempo de prova e planos para 
o futuro. “Planejava fazer a 
prova em duas horas e vinte, 
duas horas e meia, mas acabei 
cravando em duas horas e 
cinto minutos. Estou bem feliz. 
A prova foi muito bem organi-
zada e agora quero voltar aqui 
para disputar a prova de 12 
km. É treinar ainda mais para 
conseguir alcançar mais esse 
desafio”, afirmou.

A equipe de basquete 3x3 Rio 
Preto 3x3 / Budweiser / Gua-
rani Tereos / SMEL / Clube 
Monte Líbano / ARBA se con-
sagrou campeão na Categoria 
Elite Masculino da Primeira 
Etapa da Liga ANB 3x3 da 
Temporada 2022 que aconte-
ceu em Santos neste domingo 
(27). 
Na fase de grupos, Rio Preto 
3x3 venceu IDC, de São Pau-

A CBF realizou nesta se-
gunda-feira (28) os sorteios 
da terceira fase da Copa 
do Brasil. O Palmeiras vai 
enfrentar a Juazeirense-BA. 
Já o Santos vai pegar o Co-
ritiba. O Corinthians joga 
contra a Portuguesa-RJ e 
o São Paulo faz o confronto 
contra o Juventude. 

O São José Basketball 
emitiu uma nota nas redes 
sociais informando que a 
partida contra o América 
Esporte Clube, que seria 
realizada neste domingo 
(27) pela Copa São Paulo de 
Basquete foi cancelada por 
problemas administrativos 
no time rio-pretense. Com 
isso, o São José foi decla-
rado vencedor por 20 a 0.

lo, por 21x11 e AE Ipatinga 
por 19x14. Nas quartas de fi-
nal,  derrotou o Nb3, de As-
sis, por 21x15. A semifinal foi 
contra o AE Ipatinga ‘A’, que 
é a base da seleção Brasileira 
com três jogadores que foram 
medalha de prata na Copa 
América de Basquete 3x3. 
O time rio-pretense acabou 
vencendo na prorrogação por 
22x20. Já a grande final foi 
contra o time da casa, Santos 
3x3 / Fupes e  Rio Preto ven-
ceu por 21x19. 

O quarteto rio-pretense co-
mandado pelo técnico Alfre-
do Perandini foi representado 
pelos jogadores Diguinho, So-
riani, Franklin, Sapão. 
“O Rio Preto 3x3 começou o 
ano muito bem, a etapa teve 
um excelente nível técnico 
com a participação das melho-
res equipes do Brasil, e mos-
trou que estamos no caminho 
certo para consolidar-se no-
vamente como a melhor equi-
pe de Basquete 3x3 do Brasil”, 
afirmou o jogador Diguinho. 

A Seleção Brasileira faz o 
seu último jogo pelas Elimi-
natórias da Copa do Mundo 
nesta terça-feira (29), às 
20h30. O adversário será 
a Bolívia em La Paz. Sus-
pensos pelo terceiro cartão 
amarelo, Neymar e Vinicius 
Júnior serão desfalques. O 
goleiro Weverton.

Rio Preto 3x3 é Campeão da 1ª Etapa da Liga ANB 3x3

Rio-pretense fatura título de Aquaman no Capitólio

Jogo do América 
é cancelado

Seleção faz último 
jogo antes da Copa

COPA DO BRASIL

COPA SP

ELIMINATÓRIAS

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Camilo fica no Mirassol para a Série C

Desde a eliminação do Pau-
listão, o Mirassol tem sofrido 
com o desmanche, com vários 
atletas sendo vendidos, empres-
tados e até liberados para outras 
equipes. No entanto, o camisa 
10 da equipe, o meio-campista 
Camilo, confirmou que perma-
necerá para a disputa da Série C 

do Campeonato Brasileiro. 
“Eu tenho contrato, acredito 

que eu fique, quero fazer parte 
dessa história. Vamos dar a 
volta por cima, para as peças 
que virem vamos falar o que é 
o Mirassol. É a minha terceira 
temporada, então a gente sabe 
que aqui é trabalho e com cer-
teza vamos colher os frutos”, 
afirmou o jogador depois da 
derrota para o Água Santa. O 

atleta de 36 anos teve o nome 
indicado pelo técnico Eduardo 
Baptista no Juventude. O clube 
gaúcho já contratou o zagueiro 
Thalisson Kelven que também 
jogou o Paulistão pelo Leão. O 
meia, porém, afirmou que está 
focado na Série C e ressaltou 
que o time precisa fazer valer o 
fator casa. 

“Fazer o fator casa é muito 
importante, pois é uma com-

petição difícil. A gente espe-
ra trabalhar muito para que 
possamos conquistar o nosso 
objetivo”, comentou. 

Sobre a eliminação para o 
Água Santa no Troféu do Inte-
rior, Camilo acredita que faltou 
ao Mirassol finalizar mais ao 
gol. “Tentamos jogar, tivemos 
um bom volume de jogo, faltou 
finalizar e a gente teve o azar de 
ter saído atrás.”

BRASILEIRO

Vinicius LIMA 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Vinicius LIMA
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 

19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
29 DE MARÇO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 09:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
 

VETO 
 
01 – Veto Parcial nº 10/22, ao Autógrafo nº 15.667/2022, originado do Projeto de Lei Complementar nº 
04/2022,  da  Mesa Diretora, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal de São 
José do Rio Preto, mediante alterações às Leis Complementares Municipais nº 156, de 30 de dezembro de 
2002; nº 358, de 22 de fevereiro de 2012; nº 418, de 7 de maio de 2014; nº 448, de 30 de outubro de 2014, e 
nº 586, de 22 de fevereiro de 2019; aplica revisão de 11% (onze por cento) aos servidores do Poder 
Legislativo; e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
PROJETOS DE LEI 
 
02 – 005/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel público municipal, em 
favor da Associação Antialcoólica da Alta Araraquarense – Solo Sagrado. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
 
03 - 408/21 – VER. CB.JULIO DONIZETE – 2ª DISC./VOT  
Institui o passe livre no Transporte Coletivo Municipal para pacientes pré e pós transplantes, em situação 
de vulnerabilidade no Município de São José do Rio Preto e dá outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
04 – 292/20 – VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a isenção das taxas municipais para abertura de empresa no município de São José do Rio 
Preto – SP. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
05 – 15/22 – VER. BRUNO MOURA – 1ª DISC./VOT 
Dispões sobre a inexigibilidade do comprovante de vacinação, de qualquer natureza, no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
 
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 

 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 25/03/2022 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 

20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
29 DE MARÇO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
 

VETO 
 
01 – Veto Total nº 09/22, ao Autógrafo nº 15.666/2022, originado do Projeto de Lei Complementar nº 
03/2022,  da  Mesa Diretora, que dispõe sobre aplicação de revisão anual ao subsídio mensal do Prefeito, 
do Vice-Prefeito e Secretários Municipais, na forma do inciso V do artigo 29 e do inciso X do art. 37 da 
Constituição Federal. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
 
02 – 36/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Abre Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 46.366,32 (quarenta e 
seis mil, trezentos e sessenta e seis reais, trinta e dois centavos), conforme convênio firmado com Governo 
do Estado de São Paulo, o Proac Município – Prêmio Nelson Seixas.  QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)  
 
03 – 410/21 – VER. CELSO LUIZ DE OLIVEIRA – 2ª DISC./VOT  
Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de monitor nos veículos de transporte escolar público 
municipal. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
04 – 418/21 – VER. JEAN CHARLES O.D SERBETO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de Diplomas em Braille, para os alunos com deficiência visual 
nas instituições de ensino médio e superior, no Município de São José do Rio Preto-SP. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
05 – 13/22 – VER. RENATO PUPO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada a pessoas com transtorno do 
Espectro Autista (TEA) e suas famílias no município de São José do Rio Preto.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
IV – VOTAÇÃO SECRETA                                                                                  

 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 25/03/2022 
 

 Prefeitura do Município de Tanabi. 
Pregão Presencial n° 10/2022. Objeto: Aquisição de equipamentos 
veterinários destinados ao Centro de Castração Municipal, confor-
me Anexo I – Formulário de Compras.  Fica designada para o dia 
11 de abril de 2022, as 09h15min, a sessão de entrega de envelo-
pes, credenciamento e negociação. 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 ÀS 15H00 ou 
pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 28 de março de 2022. João 
Paulo da Silveira – Pregoeiro – Norair Cassiano da Silveira – Pre-
feito do Município.

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. PAULO HENRIQUE CANHOTO ALVES e INGRID ZANATA RI-
GUETTO, sendo ELE filho de OSWALDO ALVES e de SONIA MARIA CA-
NHOTO ALVES e ELA filha de ANTONIO APARECIDO RIGUETTO e de MA-
RILENA ZANATA RIGUETTO;

2. ERICK DE CARVALHO ALFIERI e DANIELA ESTER DA SILVA, 
sendo ELE filho de MARIO ALFIERI e de LILIAN LUISA DE CARVALHO 
ALFIERI e ELA filha de LUIZ JOSÉ DA SILVA e de LEONOR FERREIRA DA 
SILVA;

3. GISLENE NUNES MONTREZOR e DANIELA CRISTINA DE 
LIMA, sendo GISLENE filha de ABEL MONTREZOR e de NEIDE APARECI-
DA NUNES MONTREZOR e sendo DANIELA filha de EDIVALDO FERREIRA 
DE LIMA e de MARIA LÚCIA DA SILVA LIMA;

4. EDNELSON TORRES LOPES e MICHELE QUEIRÓZ SILVA, 
sendo ELE filho de NELSON TORRES LOPES FILHO e de SEBASTIANA 
LOPES e ELA filha de NILTON TEIXEIRA DA SILVA e de GENIANA DIAS 
QUEIRÓZ SILVA;

5. EDSON MOREIRA FILHO e BÁRBARA POSSAMAI PARRA, 
sendo ELE filho de EDSON MOREIRA e de NILCE HELENA DE SOUZA 
MOREIRA e ELA filha de CLAUDEMIR ANDRIOTTI PARRA e de ELIANA 
MARTINS POSSAMAI PARRA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 26/03/2022.

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:

ARNALDO REIS DA SILVA e SUZANY CRUZ DE ARAÚJO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, solteiro, nascido em Marabá, 
PA, no dia 27 de maio de 1995, filho de ANTONIO PEREIRA DA SILVA e de 
EDNALVA TRAJANO DOS REIS. Ela, de nacionalidade brasileira, recepcio-
nista, solteira, nascida em Tailândia, PA, no dia 27 de março de 1996, filha 
de IVAN PEREIRA DE ARAUJO e de SULAMITA OLIVEIRA CRUZ. 

NILSON DONIZETE DE OLIVEIRA e IVONE GERALDO DOS SANTOS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, motorista carreteiro, divorciado, nascido 
em Adolfo, SP, no dia 02 de janeiro de 1969, filho de NILSON PEREIRA DE 
OLIVEIRA e de APARECIDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA. Ela, de naciona-
lidade brasileira, empresária, solteira, nascida em Porecatu, PR, no dia 05 
de dezembro de 1966, filha de JOSÉ GERALDO DOS SANTOS e de MARIA 
TEREZA DE JESUS SANTOS. 

LEANDRO BOTELHO FEITOSA e MARIANA VERONEZI VALLI. Ele, de 
nacionalidade brasileira, programador, solteiro, nascido em Ourinhos, SP, no 
dia 28 de dezembro de 1985, filho de JOSÉ VIANEY FEITOSA e de MARIA 
TEREZA BOTELHO FEITOSA. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, 
solteira, nascida em Catanduva, SP, no dia 05 de julho de 1989, filha de 
JOSÉ SÉRGIO VALLI e de NEIDE APARECIDA VERONEZI VALLI. 

BRUNO EDUARDO DA SILVA e ANA PAULA MAYUMI BARBOSA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, ajudante geral, solteiro, nascido em Paranaíba, MS, 
no dia 29 de setembro de 1997, filho de ITAMAR JOSÉ DA SILVA e de VANÍ 
RIBEIRO DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, autonoma, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 07 de junho de 1996, filha de 
NILTON CARLOS BARBOSA e de NEIDE FUMIE SAKAI. 

VICTOR DIAS VIEIRA CLEMENTINO e MARINA COELHO REVERENDO 
VIDAL. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido em 
Rio de Janeiro, RJ, no dia 11 de julho de 1989, filho de FERNANDO PIRES 
FERREIRA CLEMENTINO e de VALÉRIA DIAS VIEIRA CLEMENTINO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 28 de novembro de 1991, filha de MANOEL PEDRO 
REVERENDO VIDAL NETO e de VILMA TERESA COELHO REVERENDO 
VIDAL.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 28 de março 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 1726 do Código 
Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de união estável em casa-
mento:

REGINALDO ANTONIO FERREIRA e GISELE LOPES DE FREITAS. Ele, 
de nacionalidade brasileira, sushiman, solteiro, nascido em Rosário do Ivaí, 
PR, no dia 17 de julho de 1982, residente e domiciliado a Capitão Lindolfo 
Guimarães Correa, Nº 1970, JARDIM URANO, São José do Rio Preto, 
SP, filho de OSVALDO RAMIRO FERREIRA e de MARIA CONCEIÇÃO 
FERREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, garçonete, divorciada, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 29 de agosto de 1981, residente e domiciliada a 
Capitão Lindolfo Guimarães Correa, Nº 1970, JARDIM URANO, São José 
do Rio Preto, SP, filha de FRANCISCO BATISTA DE FREITAS e de ORIDES 
LOPES DE FREITAS. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.

São José do Rio Preto, 28 de março de 2022.
David Yamaji Valença, 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:
1. GABRIEL HENRIQUE FIGUEIREDO ALMEIDA e ANA CLÉSSIA 
DA SILVA SANTOS, sendo ELE filho de APARECIDO DA SILVA ALMEIDA e 
de GISELE APARECIDA FIGUEIREDO e ELA filha de JOSÉ LUÍS SANTOS 
DA SILVA e de MARIA QUITERIA DA SILVA;

2. BRUNO CARLOS DUMBRA DE PAULA RIBEIRO e LENISE 
CRISTINA SANTOS DE FREITAS, sendo ELE filho de JOÃO CARLOS 
ALONSO DE PAULA RIBEIRO e de SUZANA DUMBRA DE PAULA RIBEIRO 
e ELA filha de REINALDO INACIO DE FREITAS e de VERA NICE DOS SAN-
TOS FREITAS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 28/03/2022.



EXPRESSO ITAMARATI S.A.
CNPJ/MF 59.965.038/0001-41
Relatório da Administração 

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, correspondentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2021, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.  São José do Rio Preto-SP, 14 de março de 2022.

Balanços Patrimoniais (Controladora e Consolidado) encerrados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Ativo Controladora Consolidado
Ativo circulante Notas 2021 2020 2021 2020
 Caixa e equivalentes de caixa 3 5.075  10.691 13.523 18.537
 Contas a receber de clientes 4 21.309 15.628 27.175 19.899
 Estoques 5 3.513 3.173 4.524 3.713
 Tributos a recuperar 6 1.262 1.390 1.431 1.729
 Partes relacionadas 7.1 30 1.000 – –
 Outros créditos 8 675 802 1.075 1.123
Total do ativo circulante 31.864 32.684 47.728 45.001

Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
 Contas a receber de clientes 4 2.561 1.835 3.749 3.330
 Depósitos judiciais 17.1 587 377 1.186 926
 Tributos a recuperar 6 1.046 1.311 1.046 1.311
 Partes relacionadas 7.1 90 – – –
 Imposto de renda e contribuição social diferido 24.2 7.848 7.026 14.934 13.635
 Outros créditos 8 401 324 495 357

12.533 10.873 21.410 19.559
Investimentos em controladas 9.1 46.531 40.748 – –
Imobilizado líquido 10 196.545 197.845 255.036 252.625
Intangível líquido 11 25.704 18.335 36.808 28.538

268.780 256.928 291.844 281.163

Total do ativo não circulante 281.313 267.801 313.254 300.722
Total do ativo 313.177 300.485 360.982 345.723

Passivo e Patrimônio Líquido Controladora Consolidado
Passivo circulante Notas 2021 2020 2021 2020
 Empréstimos e financiamentos 12 42.408 42.268 50.861 46.185
 Arrendamentos financeiros 13 18.775 18.156 21.936 19.874
 Fornecedores – 27.218 18.374 38.927 23.959
 Obrigações trabalhistas e tributárias 14 14.271 13.007 19.527 16.443
 Partes relacionadas 7.2 11.020 – 2.125 –
 Adiantamentos de clientes – 6.400 4.245 6.508 4.343
 Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 15 2.045 2.746 2.045 2.745
 Outras contas a pagar 16 733 877 820 2.016
Total do passivo circulante 122.870 99.673 142.749 115.565
Passivo não circulante
 Empréstimos e financiamentos 12 30.268 35.796 45.065 48.677
 Arrendamentos financeiros 13 29.918 36.102 31.842 39.642
 Fornecedores – 1.449 1.179 1.547 1.478
 Obrigações trabalhistas e tributárias 14 895 1.319 1.095 1.591
 Outras contas a pagar 16 – – – 1
 Perdas com investimentos 9.2 259 – – –
 Imposto de renda e contribuição social - diferido 24.2 44.504 39.838 53.003 48.525
 Provisão para contingências 17 2.747 2.675 5.414 6.341
Total do passivo não circulante 110.040 116.909 137.966 146.255
Patrimônio líquido
 Capital social 18.1 60.636 60.636 60.636 60.636
 Reservas legal 18.2 1.565 1.565 1.565 1.565
 Reservas de lucros 18.2 18.066 21.702 18.066 21.702
Patrimônio líquido 80.267 83.903 80.267 83.903
Total do passivo e patrimônio líquido 313.177 300.485 360.982 345.723

Demonstrações do resultado (Controladora e Consolidado) 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de reais, exceto o resultado por ação)
Controladora Consolidado

Notas 2021 2020 2021 2020
Receita bruta de vendas 242.248 247.467 329.918 305.909
(–) Deduções da receita bruta (36.509) (39.392) (41.283) (42.081)
Receita líquida de vendas 19 205.739 208.075 288.635 263.828
Custo dos serviços prestados 20 (177.874) (170.110) (248.923) (216.175)
Lucro bruto 27.865 37.965 39.712 47.653
Receitas/(despesas) operacionais:
 Administrativas, comerciais e gerais 21 (18.995) (17.461) (24.396) (22.534)
 Resultado com equivalência patrimonial 9.2 2.198 (788) – –
Outras receitas/(despesas) operacionais 22 941 7.032 (316) 6.990
Lucro operacional antes do resultado financeiro 12.009 26.748 15.000 32.109
Resultado financeiro
Receitas financeiras – 357 925 529 1.018
Despesas financeiras – (12.158) (14.228) (14.735) (17.108)

23 (11.801) (13.303) (14.206) (16.090)
Lucro antes da provisão  para o IR e a CS 208 13.445 794 16.019
IR e CS - corrente 24.1 – (1.098) (920) (2.155)
IR e CS - diferido 24.2 (3.845) (4.080) (3.511) (5.597)
Resultado líquido do exercício (3.637) 8.267 (3.637) 8.267
Resultado por ação (0,42) 0,96

Demonstrações do resultado abrangente (Controladora e Consolidado)
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
(=) Resultado líquido do exercício (3.637) 8.267 (3.637) 8.267
Outros resultados abrangentes – – – –
Total do resultado abrangente do exercício (3.637) 8.267 (3.637) 8.267

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

Notas Capital social
Adiantamento para futuro  

aumento de capital
Reserva  

legal
Reserva de  

lucros
Total da participação  

dos controladores
Participação dos acionistas  

não controladores
Total do patrimônio  

líquido
Saldos em 31 de dezembro  de 2019 59.882 754 1.152 15.812 77.600 82 77.682
Integralização de capital social – 754 (754) – – – – –
Resultado liquido do exercício – – – – 8.267 8.267 – 8.267
Constituição da reserva legal 15 – – 413 (413) – – –
Dividendos distribuídos – – – – (1.964) (1.964) – (1.964)
Outras movimentações – – – – – – (82) (82)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 60.636 – 1.565 21.702 83.903 – 83.903
Resultado líquido do exercício – – – – (3.637) (3.637) – (3.637)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 60.636 – 1.565 18.065 80.266 – 80.266

Demonstrações dos fluxos de caixa (Controladora e Consolidado) 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Das atividades operacionais 2021 2020 2021 2020
 Resultado antes do IR e da CS 208 13.445 795 16.019
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais:
 Equivalência patrimonial (2.198) 788 – –
 Depreciação e amortização 15.396 16.197 22.135 21.389
 Participação de sócios não controladores – – – (83)
 Juros sobre empréstimos e financiamentos 8.304 12.734 10.061 15.279
 Juros sobre arrendamentos financeiros 2.837 462 3.369 528
 Ganhos/Perdas com investimento (157) (5.996) – –
 Resultado na venda de imobilizado (309) (576) 1.866 (547)
 Provisão/(Reversão) para contingências 72 (191) (927) (1.671)
 Provisão/(Reversão) para perdas devedores duvidosos (19) 464 (19) 544
 Ajuste de AVP (77) (123) (192) (179)
Decréscimo/(acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes (6.312) (4.185) (7.485) (7.970)
 Estoques (340) (371) (759) (420)
 Tributos a recuperar 393 764 601 1.314
 Outros créditos 50 381 (80) 374
 Depósitos judiciais (210) 53 (235) 30
(Decréscimo)/acréscimo em passivos
 Fornecedores 9.114 (1.144) 14.952 (2.965)
 Obrigações trabalhistas e tributárias 840 (1.396) 2.401 (1.898)
 Adiantamentos de clientes 2.155 (278) 2.148 (281)
 Outras contas a pagar (144) (88) (1.250) (5.340)
 Imposto de renda e contribuição social - pagos – (1.098) (920) (2.155)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 29.603 29.842 46.461 31.968
Fluxo de caixa das  atividades de investimento
 Aquisição de imobilizado (22.682) (19.549) (36.311) (26.824)
 Baixa do ativo imobilizado 9.529 10.986 11.714 13.519
 Aquisição de intangível (8.003) (707) (10.084) (712)
 Aquisição de investimento (2.168) – – –
 Aumento de capital (1.000) (1.620) – –
 Aquisição de participação em investimento – – (143) –
 Caixa de participação societária adquirida – – 29 –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (24.324) (10.890) (34.795) (14.017)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 (Pagamentos) Captação empréstimos e financiamentos (13.692) (9.924) (8.997) (2.592)
 (Pagamentos) Captação arrendamentos financeiros (8.403) (3.693) (9.108) (5.983)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (22.095) (13.617) (18.105) (8.575)
Das atividades de financiamento com acionistas
 (Pagamentos) Captação com partes relacionadas 11.900 1.605 2.125 –
 Distribuições de lucros (700) (4.690) (700) (4.690)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
 atividades de financiamento com acionistas 11.200 (3.085) 1.425 (4.690)
Aumento (redução) líquido de caixa e  equivalentes de  caixa (5.616) 2.250 (5.014) 4.686
Caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 10.691 8.441 18.537 13.851
 No final do exercício 5.075 10.691 13.523 18.537
Aumento (redução) líquido de caixa e  equivalentes de  caixa (5.616) 2.250 (5.014) 4.686

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
 para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 

(Valores expressos em milhares de reais)
1. Informações sobre a Companhia: A Expresso Itamarati S.A. (“Companhia”) tem por objeto principal 
a exploração de serviços de transporte rodoviário de passageiros e de cargas. Com uma frota de apro-
ximadamente 930 ônibus, opera no transporte rodoviário de passageiros e encomendas nos bagagei-
ros dos ônibus. Atuando em centenas de municípios do norte, centro, noroeste e sudeste de São Paulo, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, sudeste Goiano e Minas Gerais. Sediada em São José 
do Rio Preto, um dos principais polos de desenvolvimento do interior do Estado de São Paulo, a Com-
panhia é responsável pela maioria das linhas de transporte rodoviário e suburbano da região Noroeste 
Paulista. A Companhia possui participação societária nas seguintes empresas: • Viação São Geraldo 
Sacramento Ltda.: tem por objeto exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros muni-
cipal, intermunicipal, interestadual, internacional, transporte turístico de superfície, cargas e encomen-
das. • Empresa de Transportes Lider Ltda.: tem por objeto principal a exploração de serviços de 
transporte público coletivo de passageiros, sejam em linhas regulares ou sob forma de fretamento 
contínuo ou eventual, em qualquer parte do território nacional, sendo este transporte de forma munici-
pal, metropolitano, intermunicipal, interestadual, internacional e/ou escolar, nas modalidades rodoviá-
rio, urbano e suburbano; prestação de serviços de transporte turístico e transporte terrestre de superfí-
cie previsto na legislação em vigor; o transporte de cargas e encomendas. • Itali Participações Ltda.: 
tem por objeto a administração de bens próprios, a participação no capital social de outras sociedades 
e investimentos de capitais no país. • Viação Luwasa Ltda.: tem por objeto exploração de serviços de 
transporte coletivo de passageiros intermunicipal, rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, municipal, interestadual e internacional. As demonstrações financeiras estão apresentadas 
em milhares de Reais (MR$), que é a moeda funcional da Companhia, exceto quando indicado de outra 
forma. 2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis: 2.1. Base 
de apresentação: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia findas em 
31 de dezembro de 2021 e de 2020 foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade 
com as práticas contábeis brasileiras, que compreendem a legislação societária brasileira, os Pronun-
ciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não 
regulados, desde que atendam ao pronunciamento “Estrutura conceitual para a elaboração e Apresen-
tação das demonstrações financeiras”, emitido pelo CPC e, por conseguinte, estejam em consonância 
com as normas contábeis internacionais. As demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria 
da Companhia em 14 de março de 2022, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta 
data, que tiveram efeito sobre as divulgações das referidas demonstrações. As demonstrações finan-
ceiras consolidadas em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 incluem as demonstrações financeiras da
Expresso Itamarati S.A. e de suas controladas, a saber: 2021 2020
Participações em controladas diretas % Forma % Forma
Itali Participações Ltda. 100,00% Integral 100,00% Integral
Viação São Geraldo Sacramento Ltda. 48,27% Integral 39,71% Integral
Empresa de Transporte Lider Ltda. 0,15% Integral 0,16% Integral
Viação Luwasa Ltda. 100,00% Integral Integral

2021 2020
Participações em  controladas  indiretas % Forma % Forma
Viação São Geraldo Sacramento Ltda. 51,73% Integral 60,29% Integral
Empresa de Transporte Lider Ltda. 99,85% Integral 99,84% Integral

Conselho de Administração
Sandra Maria Cícero Oger Mendonça Garcia - Presidente 

Joaquim Constantino Neto - Vice-Presidente 
Ricardo Constantino - Vice-Presidente 

Maria José Cícero Oger Affonso - Vice-Presidente

Diretoria 
Gentil Zanovello Affonso - Diretor Superintendente 

Valdeir Aparecido Zanin - Diretor Operacional

Contador
Luiz Carlos do Prado - CRC 1SP215762/O-7

Na consolidação, foram eliminados os saldos e as transações entre as Empresas, por meio dos se-
guintes principais procedimentos: (a) Eliminação de saldos das contas de ativos e passivos entre as 
Empresas consolidadas. (b) Caso houvesse, os lucros ou prejuízos contidos nos estoques decorrentes 
de operações entre as Empresas. (c) Saldos de receitas, custos e despesas, decorrentes de negócios 
entre as Empresas. (d) Destaque do valor da participação dos acionistas não controladores nas de-
monstrações financeiras consolidadas. 3. As Demonstrações Financeiras: 1) As demonstrações fi-
nanceiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser conside-
radas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da 
companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na 
forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. 2) As demonstrações financei-
ras completas auditadas pela RSM Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples, incluindo o 
respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis na sede da Companhia e no seguinte 
endereço eletrônico: www.dhojeinterior.com.br/dhoje-oficial/.

Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Acionistas e Administradores da Expresso Itamarati S.A. - São José do Rio Preto - SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Expresso Itamarati 
S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira, individual e consolidada, da Expresso Itamarati S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e conso-
lidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obti-
da é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração 
pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Compa-
nhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 

 econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audi-
toria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos con-
troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles inter-
nos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluí-
mos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a 
não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para  
expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos respon- 
sáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opi-
nião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas 
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 14 de março de 2022

Anderson Marques YoshimuraRSM Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples
CRC 2SP-030.002/O-7 Contador - CRC 1SP-293.997/O-3

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS 
2ª Convocação 

 
 
    O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Petro Tanque Metalúrgica Ltda 

inscrita no CNPJ: 02.324.640/0001-82, vem pela presente CONVOCAR os demais sócios 
Rodrigo Faitarone Borges e Welson Corrêa Borges Filho para comparecerem à REUNIÃO 
DE SÓCIOS, que se fará realizar na Rua Jair Martins Mil Homens, n. 500, Sala 1.202, Vila 
São José, nesta cidade de São José do Rio Preto, às 14:00  horas, do dia 05 de Abril de 
2022, cujo objeto é a deliberação sobre seguinte ordem do dia: 

 
-  Destituição do Sócio Rodrigo Faitarone Borges do Cargo de Administrador. 
 

 
São José do Rio Preto/SP - 29 de Março de 2022 
GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO   
Sócio-Administrador Majoritário da Petro Tanque Metalúrgica Ltda 
 
 
 
____________________________________________________________________________

_________ 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS 
2ª Convocação 

 
 
    O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Riolax - Indústria e Comércio de 

Banheiras, Spa´s e Acessórios Ltda inscrita no CNPJ: 10.227.829/0001-85, vem pela 
presente CONVOCAR os demais sócios Rodrigo Faitarone Borges e Welson Corrêa 
Borges Filho para comparecerem à REUNIÃO DE SÓCIOS, que se fará realizar na Rua Jair 
Martins Mil Homens, n. 500, Sala 1.202, Vila São José, nesta cidade de São José do Rio 
Preto, às 16:00  horas, do dia 05 de Abril de 2022, cujo objeto é a deliberação sobre 
seguinte ordem do dia: 

 
-  Destituição do Sócio Rodrigo Faitarone Borges do Cargo de Administrador. 
 

 
São José do Rio Preto/SP - 29 de Março de 2022 
GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO   
Sócio-Administrador Majoritário da Riolax - Indústria e Comércio de Banheiras, Spa´s e 

Acessórios Ltda 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS 
2ª Convocação 

 
 
    O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Petro Tanque Metalúrgica Ltda 

inscrita no CNPJ: 02.324.640/0001-82, vem pela presente CONVOCAR os demais sócios 
Rodrigo Faitarone Borges e Welson Corrêa Borges Filho para comparecerem à REUNIÃO 
DE SÓCIOS, que se fará realizar na Rua Jair Martins Mil Homens, n. 500, Sala 1.202, Vila 
São José, nesta cidade de São José do Rio Preto, às 14:00  horas, do dia 05 de Abril de 
2022, cujo objeto é a deliberação sobre seguinte ordem do dia: 

 
-  Destituição do Sócio Rodrigo Faitarone Borges do Cargo de Administrador. 
 

 
São José do Rio Preto/SP - 29 de Março de 2022 
GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO   
Sócio-Administrador Majoritário da Petro Tanque Metalúrgica Ltda 
 
 
 
____________________________________________________________________________

_________ 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS 
2ª Convocação 

 
 
    O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Riolax - Indústria e Comércio de 

Banheiras, Spa´s e Acessórios Ltda inscrita no CNPJ: 10.227.829/0001-85, vem pela 
presente CONVOCAR os demais sócios Rodrigo Faitarone Borges e Welson Corrêa 
Borges Filho para comparecerem à REUNIÃO DE SÓCIOS, que se fará realizar na Rua Jair 
Martins Mil Homens, n. 500, Sala 1.202, Vila São José, nesta cidade de São José do Rio 
Preto, às 16:00  horas, do dia 05 de Abril de 2022, cujo objeto é a deliberação sobre 
seguinte ordem do dia: 

 
-  Destituição do Sócio Rodrigo Faitarone Borges do Cargo de Administrador. 
 

 
São José do Rio Preto/SP - 29 de Março de 2022 
GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO   
Sócio-Administrador Majoritário da Riolax - Indústria e Comércio de Banheiras, Spa´s e 

Acessórios Ltda 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS 
2ª Convocação 

 
 
    O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Riolax Franchising Ltda inscrita 

no CNPJ: 16.954.655/0001-39, vem pela presente CONVOCAR os demais sócios Rodrigo 
Faitarone Borges e Welson Corrêa Borges Filho para comparecerem à REUNIÃO DE 
SÓCIOS, que se fará realizar na Rua Jair Martins Mil Homens, n. 500, Sala 1.202, Vila São 
José, nesta cidade de São José do Rio Preto, às 17:30  horas, do dia 05 de Abril de 2022, 
cujo objeto é a deliberação sobre seguinte ordem do dia: 

 
-  Destituição do Sócio Rodrigo Faitarone Borges do Cargo de Administrador. 
 

 
São José do Rio Preto/SP - 29 de Março de 2022 
GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO   
Sócio-Administrador Majoritário da Riolax Franchising Ltda 
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O médico Dr. Roberto Kaiser Júnior e Mariana Tarraf em justa ho-
menagem à inauguração da Unidade Básica de Saúde para seu pai, 
o saudoso médico Dr. Roberto Luiz Kaiser (Luz da Esperança), no 
Residencial Luz da Esperança em Rio Preto. Foto Luizinho Bueno

O advogado Dr. Gabriel Delbem Bellon em temporada de férias 
em Nova York, aproveitou para assistir ao jogo da NBA, na ca-
pital Americana

A empresária Sueli Noronha Kaiser com a filha Vanessa Kaiser 
Duarte, mais os netos Maria Fernanda, Eduardo e Maria Júlia, 
em noite festiva do seu aniversário no Condomínio Quinta do 
Golfe, sexta-feira passada. Foto Luizinho Bueno

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

 Evento Exclusivo
Nesta quarta-feira, dia 30, a partir das 11 horas, será 

o lançamento de apresentação do Complexo Eplenum, 
primeiro bairro inteligente de Rio Preto com projeto 
inédito de Home Resort, na marginal BR 153 (ao lado do 
Clube da Unirp). Merci pelo convite

#DIÁRIODOBOB 
  A regra é clara. Segundo decisão de 2020 do Tribu-

nal Superior Eleitoral, os partidos políticos devem atribuir 
parte de suas listas e tempo de emissão durante a campanha 
eleitoral a candidatos afro-brasileiros. O Tribunal Superior 
Eleitoral estima que Brasil terá 148 milhões de eleitores nas 
eleições, o que coloca o país como a segunda maior demo-
cracia do hemisfério ocidental e uma das maiores do mundo.

 Questão de ordem. As eleições gerais no Brasil neste 
ano estão agendadas para o dia 2 de outubro, em primeiro 
turno, e 30 de outubro em segundo turno, onde houver. 
Nesses dias, serão eleitos o presidente, o vice-presidente 
e o Congresso Nacional. As eleições para governadores e 
vice-governadores estatais, Assembleias Legislativas Esta-
tais e Câmara Legislativa do Distrito Federal ocorrerão na 
mesma ocasião.

 Leitura dinâmica. Uma ideia pra destacar a cultura 
de Rio Preto, pode ser autorizada ou criada pelo prefeito 
Edinho Araújo e vai se chamar Livraria de Rua. É o seguin-
te: o morador que topar a parada e só selecionar os livros 
que não quer mais e disponibiliza-los para a Secretarias de 
Educação. Ainda falta definição nas regras, mas a ideia é boa 
pra quem gosta de ler e se informar.

 Kaiser, uma grife. Roberto Kaiser Júnior, Vanessa, 
Carla e Kelvin, os filhos, mais os netos e sua amada Sueli 
Kaiser participaram ontem pela manhã, da inauguração da 
Unidade Básica de Saúde, no Residencial Luz da Esperança, 
onde o prefeito Edinho Araújo destacou em placa o nome do 
saudoso Dr. Roberto Luiz Kaiser. Tive a honra de conduzir 
o ato solene a convite da família e do governo municipal.

 Honra póstuma. Foram 40 anos de profissão como 
um dos melhores cirurgiões proctologistas de Rio Preto e 
do Brasil, transformando em Hospital Dia, a Kaiser Clínica 
juntamente com seu filho Dr. Roberto Kaiser.

 Olho no futuro. Dr. Kaiser foi fundamental na 
criação do Grupo Cene ao apoiar, incentivar as iniciativas 
empreendedoras de sua esposa Sueli Noronha Kaiser que, 
ao lado dos filhos Roberto, Vanessa, Carlos e Kelvin fazem 
da CENE uma das três maiores empresas de atendimento 
domiciliar do Brasil, cujos pilares são: união, equidade de 
gênero, respeito às diversidades e, principalmente, a conexão 
com clientes, parceiros, colaboradores e sociedade.

  Não dá pra não ir. Ter a sensação de ouvir ao vivo 
a Orquestra do maestro Ray Conniff, é o que o associado do 
Rio Preto Automóvel Clube vai ganhar de presente no mês 
de maio, no dia 21, em comemoração aos seus 102 anos de 
história social e esportiva. As mesas já podem ser reserva-
das pelo telefone 3214-7211. Detalhe: quem quiser poderá 
parcelar em até 3 vezes no cartão.

 Olhos de lince. Um grupo acadêmico de jornalistas 
de grife e com história (Lelé, Cecilia, Rey, Ester Mendonça, 
Teodoro e Lofrano dever ser chamados nos próximos dias, 
por um craque digital para discussão e criação de um Jornal 
online, dentro da linha Política e Empresarial. Não é uma 
discussão apenas com os chamados, mas também com um 
dos idealizadores, cujo líder é um grande empresário no setor 
educacional com veias políticas.   

 Hora do recreio. Certa vez, Einstein recebeu uma 
carta da Miss New Orleans (EUA) onde ela dizia: “Prof. 
Einstein, gostaria de ter um filho com o senhor. A minha 
justificativa se baseia no fato de que eu, como modelo de 
beleza teria um filho com o senhor e, certamente, o garoto 
teria a minha beleza e a sua inteligência”. Einstein respon-
deu: “Querida miss New Orleans, o meu receio é que o nosso 
filho tenha a sua inteligência e a minha beleza”.

 Homofobia de Ponto de Ônibus: “Imagina o tanto 
de moleque por aí que, em vez de Neymar – tá ligado? –, 
vai agora querer ser Anitta quando crescer? Pra quem não 
sabe, a cantora gravou um videoclipe sensual com coreogra-
fia ousada e conquistou os usuários da rede social TIKTOK 
chegando, por incrível que pareça a TOP FIVE GLOBAL do 
streaming e se tornou a artista brasileira mais bem-sucedida 
no mercado internacional, dona de uma fortuna de R$ 600 
milhões. Bem feito pra quem gosta dela como cantora.

Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com ex-
clusividade para o jornal DHOJE às terças e quintas)

DENTINHO é o nome do campeonato que reúne os 
filhos de associados na idade infantil e juvenil que, por 
conta da pandemia, ficou fora de jogo e acabou sendo 
vencido pelo Corona Vírus nos últimos 2 anos no Clube de 
Campo do Monte Líbano

A BOLA ROLOU. O presidente Nadim Cury, aten-
dendo as regras impostas pelas autoridades sanitárias 
e governos, deu tempo ao tempo e autorizou a volta do 
campeonato Dentinho, no domingo que passou, com o 
desfile de abertura e os jogos da primeira rodada. O Clube 
de Campo do Monte Líbano voltou a ter vida normal. Foi 
uma festa para pais e filhos.

 Noite maravilhosa
A empresária Carol Degani, esposa do médico Jorge 
Seba, comemorou mais um aniversário em grande 
estilo rodeada de amigas no Condomínio Quinta 
do Golfe. Foi uma noite recheada de mulheres ele-
gantes. Entre elas estavam:  Sônia Sampaio, Giseli 
Floriano Xavier, Cleiva Nascimento, Denise Daher, 
Vilma Coelho Reverendo Vidal, Isabela Daher, Pa-
trícia Piussolatti e o amigo Rene Cruces.

 Festa das Nações
Após 3 anos, a Festa das Nações do São Judas Tadeu 
voltará a acontecer este ano e está programada para 
o feriado de Corpus Christi, de 16 a 18 de junho, com 
finalidade buscar meios para a manutenção do Serviço 
Social do São Judas Tadeu, com 430 crianças/jovens, 
por ano, através de seus cursos profissionalizantes.

 Mês da Mulher
Talk Show e mostra fotográfica celebram o mês da 
mulher no Iguatemi Rio Preto. Malu Rodrigues, apre-
sentadora e jornalista, recebe convidados para um 
bate-papo sobre a mulher contemporânea nesta terça-
-feira, dia 29. A exposição com 20 fotos fica em car-
taz de 29 de março a 5 de abril. Durante o lançamento 
hoje, todos os convidados serão recepcionados com 
um big coquetel.  

 Fique de olho
As vitrines do Riopreto Shopping já estão com cara 
de outono/inverno. Para celebrar esta nova tem-
porada, o Senac Rio Preto traz nesta quinta-feira, 
dia 31, às 19h, na Praça 1 de Eventos, a palestra 
“Relações de macrotendências, comportamento e 
consumo no mercado de moda” com João Pimen-
ta e Tatiana Putti. Na ocasião, será mostrado que 
em cada período da História, a moda interpretou o 
momento e traduziu anseios e tendências em suas 
criações e consumo. 

 Justa homenagem
Em nome da empresária Sueli Noronha Kaiser, dos fi-
lhos, Dr. Kaiser Júnior, Vanessa, Carla e Kelvin Kaiser, 
a coluna marcou presença ontem, para a inauguração 
da Unidade Básica de Saúde Dr. Roberto Luiz Kaiser 
(Luz da Esperança), no Residencial Luz da Esperança 
em Rio Preto. Vários políticos, empresários, médicos, 
socialites e familiares marcaram presença na inaugu-
ração da Unidade Básica de Saúde.

 Festa Junina do M. L.
O presidente do Clube Monte Líbano, Dr. Nadim Cury, 
seu vice Dr. Paulo Voltarelli e amigos da diretoria, 
agendaram a tradicional Festa Junina para 10 e 11 de 
junho, como manda o figurino. Shows da dupla Edson 
& Hudson, na sexta-feira, e no sábado, cantora Rober-
ta Miranda.   

 Passaporte
Os empresários e sócios, Téo Carvalho e Bruno manda-
ram avisar que o primeiro lote de ingressos da Festa do 
Bacana edição Rio Preto 2022, que acontece no dia 04 
de junho, estará disponível nos pontos de venda. Essa 
é a oportunidade de adquirir o passaporte para a maior 
festa eletrônica da cidade em condições especiais e an-
tecipadamente.   

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
SE ALGUÉM TRAI VOCÊ UMA VEZ, A 

CULPA É DELE. SE TRAI DUAS VEZES, 
A CULPA É SUA. Sorria, beba muita 

água e seja feliz!


