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CAOS NA SAÚDE

Falta de leitos não tem solução 
a curto prazo, diz diretor do HB
 A DRS-15 informou que o responsável pela compra de leitos é a Secretaria Municipal de Saúde. CIDADES Pág.5

Duas pessoas fi caram gravemente 
feridas em acidente no domingo, 
10, na Rodovia Percy Waldir Se-
meghini, entre os municípios de 
Guarani D’Oeste e Ouroeste. Se-
gundo a Polícia Militar Rodoviária, 
o carro seguia no sentido Ouroeste 
quando por motivos desconheci-
dos invadiu a contramão e bateu 
de frente com o caminhão baú. 
CIDADES Pág.4

FURTADA

Ambiental recupera 
máquina de R$ 259 mil

Uma equipe do 4º Batalhão 
de Polícia Ambiental loca-
lizou uma pá escavadeira, 
avaliada em R$ 259 mil, 
que havia sido furtada em 
10 de abril no distrito de 
Onda Branca, município de 

Nova Granada. Segundo a 
corporação, o maquinário 
agrícola estava escondido 
em meio a um maciço fl ores-
tal na área rural de Bálsamo.
O equipamento foi devolvi-
do ao dono. CIDADES  Pág.4

CONTRA O AEDES

MIRASSOL

Projeto 
proíbe vasos 
com água em 
cemitérios

SÃO PAULO

Atleta fica 
em 3º na 
Maratona 
Internacional

Como forma de dimiuir ca-
sos de dengue em Rio Preto 
o vereador Julio Donizete 
(PSD) apresentou projeto de 
lei para proibir a utilização 
de vasos de fl ores em cemi-
térios. Segundo Donizete 
seria uma forma de que os 
recipientes não acumulas-
sem água parada, comba-
tendo potenciais focos do 
mosquito Aedes aegypti 
transmissor da doenças. 
POLÍTICA  Pág.3

A atleta rio-pretense Mari 
Luchezi, da Briani Asses-
soria Esportiva, fi cou com 
o terceiro lugar na classifi -
cação geral feminina, neste 
domingo (10), na Maratona 
Internacional de São Paulo.  
Ela fez o tempo de 1 hora, 
24 minutos e 13 segundos 
nos 21 km do percurso. 
Mais de 14 mil competi-
dores marcaram presença 
nas provas nesta fim de 
semana. ESPORTES  Pág.6

TJ suspende 
lei que cria 
farmácia 
24 horas
O desembargador do Tri-
bunal de Justiça Francis-
co Casconi acatou liminar 
protocolada pela Prefeitura 
de Mirassol e suspendeu 
lei aprovada pela Câmara 
que implanta a Rede Mu-
nicipal de Saúde e Farmá-
cia 24 horas no munícipio.
A lei foi promulgada pelo 
presidente da Câmara no 
dia 10 de março após der-
rubado do veto. 
POLÍTICA Pág.3

NUBANK

Juíza condena 
banco indenizar 
cliente por 
fraude em app
Esse foi o entendimento 
da juíza Tamara Hochgreb 
Matos, da 24ª Vara Cível 
do Foro Central de São 
Paulo, ao decidir condenar 
o Nubank a indenizar em 
danos materiais um cor-
rentista que foi roubado em 
R$ 5.100 por criminosos 
que acessaram sua conta 
por meio do aplicativo do 
banco, após um correntista 
ter seu celular furtado e 
invadido. POLÍTICA  Pág.3

GRATUITO

CPFL abre 
inscrições 
para curso de 
eletricista

COVID

NA ESTREIA

Mirassol ganha de virada

O Mirassol estreou na 
Série C do Campeonato 
Brasileiro com vitória 
neste domingo (10). Jo-
gando em casa, o Leão 
viu o Ferroviário sair na 
frente no placar, mas 
conseguiu reverter para 2 
a 1 e somar os primeiros 
três pontos na competi-

ção nacional. O resultado 
deixa o Mirassol dentro do 
G8 nesta primeira rodada. 
O time volta a campo no 
domingo (17), às 16h, con-
tra a Aparecidense fora de 
casa. O Ferroviário joga 
no sábado (16) em casa 
contra o ABC.
ESPORTES  Pág.6

PRÊMIO NELSON SEIXAS
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, abre nesta 
terça-feira, 12, as inscrições para contratação de Comissão 
de Avaliação e Seleção do Prêmio Nelson Seixas 2022.   
As inscrições estarão abertas até as 17h do dia 2/5 e não 
serão prorrogadas. POLÍTICA   Pág.3

ADRIANE GALISTEU 
EM RIO PRETO
A atriz Adriane Galisteu esteve na 
cidade para fazer tratamento con-
tra varizes com médico rio-preten-
se que atende famosas. 
CIDADES  Pág.5

Olímpia 
atinge 90% 
de cobertura 
vacinal

CIDADES  Pág.5 CIDADES Pág.5

Marcos Freitas

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Colisão 
frontal
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Receba no� cias pelo 
whatssap

Crisley Caroline Bego Silva, fa-
leceu aos 39 anos de idade. Era 
casada com Sr. Ifao de Camilo 
Silva e deixa os fi lhos Pedro e 
Emanuel. Será sepultada no dia 
07/04/2022 às 16h, saindo seu 
féretro direto para o Cemitério 
Municipal de Bady Bassit.

José Rodrigues da Silva, faleceu 
aos 87 anos de idade. Era casado 
com Sra. Claudina Jesus da Silva 
e deixa o fi lho José. Será sepul-
tada no dia 08/04/2022, saindo 
seu  féretro do velório Jardim da 
Paz para o Cemitério Jardim da 

FALECIMENTOS E MISSAS

Paz.

Cilmar Cris� na Perez dos San-
tos, faleceu aos 44 anos de ida-
de. Era divorciada e deixa sua 
fi lha Maria Fernanda. Será se-
pultada no dia 08/04/2022 às 
16h 30min, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o 
Cemitério Jardim da Paz.

 Alexandre Arlindo Costa, natu-
ral de São José do Rio Preto-SP, 
faleceu aos 41 anos de idade. 
Era casado e deixa os fi lhos Yuri 
e Marielly. Será sepultado no dia 

09/04/2022 às 10h 30min, sain-
do seu féretro do velório Parque 
Jardim da Paz para o Cemitério 
São João Ba� sta.

 Nair Favero Pimentel, natural 
de São José do Rio Preto-SP, fa-
leceu aos 88 anos de idade. Era 
viúva de Sr. Francisco Pimentel 
e deixa os fi lhos Florival Pimen-
tel, Aparecida Melita Pimentel e 
Edival Pimentel (falecido). Será 
sepultada no dia 09/04/2022 às 
15h, saindo seu féretro do veló-
rio Jardim da Paz para o Cemité-
rio Parque Jardim da Paz.

Aparecida Furlan Conchal, na-
tural de Araraquara-SP, faleceu 
aos 92 anos de idade. Era viúva 
de Sr. Albino Conchal e deixa os 
fi lhos Ademir Conchal, Jair Con-
chal (falecido), Juvenal Conchal 
(falecido), Valter Conchal e Vera 
Conchal. Será sepultado no dia 
09/04/2022 às 13h, saindo seu 
féretro do velório de Uchoa 
para o Cemitério Municipal de 
Uchoa.

Mirian de Paula dos Santos, 
natural de Ferraz de Vasconce-
los-SP, faleceu aos 39 anos de 

Pegue seu café, a história 
já vai começar. A alvorada 
de um dia é um convite para 
renovação da esperança de 
tempos melhores. O choro 
da noite passada, das dores 
e angústias vividas se diluem 
ao passo que é a acolhida é 
encontrada em outras pes-
soas. De repente, essas pes-

ARTIGO

A responsabilidade além
das palavras 

“Quando a gente se junta não tem para 
ninguém. É de arrepiar, meu Deus, que 
bem faz! Pegar na sua mão e me levan-
tar, levantar a mana que vem mais”

soas percebem o quanto são 
semelhantes, se conectam por 
compartilharem dos mesmos 
valores. Então, passam cada 
vez mais agregar outras pes-
soas que não medem esforços 
para conquistar melhorias 
para todos. 

Dessa forma surge o Gru-
po Mulheres do Brasil, sob 
a liderança da Luiza Helena 
Trajano, da união de quarenta 
mulheres com o intuito de pro-
mover o engajamento social na 
conquista de melhorias socioe-
conômicas, educacionais e na 
saúde, cujos valores são agir 
com leveza, dar aconchego, 

ter atitude de ser meu, fazer 
acontecer, promover, impacto 
social mensurável e buscar 
diversidade.. 

Atualmente, o Grupo pos-
sui mais de 104 mil integran-
tes e 154 núcleos tanto no 
Brasil quanto em diversos 
países. Como uma organiza-
ção, possui uma cultura clara 
que é conduzida pelos seus 
valores inegociáveis, ser um 
grupo suprapartidário, evitar 
o nome do grupo para benefí-
cios próprios, não ser contra 
os homens e sim a favor das 
mulheres e colaborar com 
projetos já existentes. 

Com o objetivo de serem 
guardiãs da marca, as volun-
tárias do Comitê de Comuni-
cação fazem a gestão da marca 
e apoiam os outros comitês. 
Sua responsabilidade vai além 
das palavras, pois sua função 
é pensar estrategicamente 
sobre a utilização dos canais, a 
elaboração de conteúdo insti-
tucional e relacionamento com 
a imprensa.

A história continua todos os 
dias, como na canção de Flávia 
Saolin, “quando a gente se 
junta não tem para ninguém. 
É de arrepiar, meu Deus, que 
bem faz! Pegar na sua mão e 
me levantar, levantar a mana 
que vem mais”.

Caroline Viegas
Advogada especialista 

em Direito Tributário, 
líder do Comitê de Comu-
nicação, Grupo Mulheres 
do Brasil, Núcleo São José 
do Rio Preto.

idade. Era casada com Sr. Carlos 
Wilson dos Santos e deixa os fi -
lhos Naiara e Nicole. Será sepul-
tada no dia 10/04/2022 às 17h, 
saindo seu féretro do velório En-
genheiro Schmidt para o Cemité-
rio de Engenheiro Schmidt.

Aparecida Alves Borges, natural 
de São José do Rio Preto-SP, fa-
leceu aos 83 anos de idade. Era 
divorciada. Será sepultada no 
dia 10/04/2022 às 11h, saindo 
seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o Cemité-
rio São João Ba� sta.

Em meu livro Jesus, a Dor 
e a origem de Sua Autorida-
de – O Poder do Cristo em 
nós (2014), apresento-lhes 
extensa dissertação sobre a 
Dor e, a partir do extraor-
dinário exemplo do Cristo, 
a capacidade de vencê-la; 
portanto, não para a derrota 
nossa no desânimo, mas vi-
sando à vitória, visto que os 
tenho capacitado para pegar 
até do tormento e, com ele, 
alavancar a coragem.

Por oportuno, destaco 
hoje aqui o seguinte trecho:

Por meio dela, a Dor, o 
Cristo alcançou também Sua 
Divina Autoridade. E não se 
esquivou de Seu infortúnio 
nem foi derrotado por ele no 
Supremo Sacrifício da tortura 
e da crucifi cação: “Pai, todas 

ARTIGO

Jesus derrotou a Dor
as coisas Vos são possíveis. 
Afasta de mim este cálice. Con-
tudo, se for da Vossa Vontade, 
que se faça de acordo com ela, e 
não com a minha” (Evangelho, 
segundo Marcos, 14:36).

Sobre o desprendimento 
do Cristo e a entrega Dele à 
Vontade do Pai Celeste, as-
sim declarou, em entrevista 
à Super Rede Boa Vontade de 
Comunicação (rádio, TV e in-
ternet), o professor dr. Ricardo 
Mário Gonçalves*, livre-do-
cente em História Social pela 
Universidade de São Paulo 
(USP) e missionário budista da 
Verdadeira Escola Terra Pura, 
ordem japonesa fundada no 
século 13, pelo mestre Shinran 
(1173-1263): “Para o Budismo, 
a principal experiência do ser 
humano a ser vivenciada seria 
uma experiência de esvazia-
mento do ego, de despoja-
mento. Temos aqui um texto 
básico do Apóstolo Paulo com 
esse conceito. É a Epístola aos 
Filipenses, 2:6 a 8. Falando de 
Jesus, o Apóstolo Paulo diz o 
seguinte: ‘Ele tinha condição 
divina e não considerou que o 
ser igual a Deus era algo a que 
se devia apegar ciosamente, 
mas esvaziou-se a si mesmo 
e assumiu a condição de ser-
vo, tomando a semelhança 
humana. E, achado em forma 
humana, humilhou-se ainda 
mais e foi obediente até à 
morte, e morte de cruz!’ O 
termo central dessa passagem 
é o esvaziamento. No texto 

grego, encontramos a forma 
ekenosen, que vem do verbo 
kenou, que signifi ca esvaziar, 
esvaziamento, despojamento. 
Então, em torno dessa noção, 
estamos num terreno que é 
comum ao Cristianismo e ao 
Budismo. Eu diria que nesse 
texto o Apóstolo Paulo apre-
senta Jesus como um modelo 
de despojamento a ser seguido 
por nós”. (O destaque é meu.)

É do Educador Celeste 
o ensinamento basilar que 
exemplifi cou Sua condição una 
com Deus: “(...) antes, o maior 
entre vós seja como o menor; 
e quem governa, como quem 
serve” (Evangelho, segundo 
Lucas, 22:26).

Esta é a Política de Deus, 
exercida pela Autoridade do 
Mestre Jesus: o verdadeiro 
político é aquele que serve 
e que não se serve. Quantos 
exemplos existirão hoje no 
mundo?

Como vimos, Jesus pri-
vou-se da própria vontade em 
benefício do semelhante, mas 
não deixou de pregar a Doutri-
na que trouxe do Pai Celestial: 
“Mas, em qualquer cidade em 
que entrardes e não vos rece-
berem, saindo por suas ruas, 
dizei: “Até o pó que da vossa 
cidade se nos pegou aos pés 
sacudimos sobre vós. Sabei, 
contudo, isto: já vos é chegado 
o Reino de Deus” Jesus (Lucas, 
10:10 e 11).

Entenderam?

Em minha obra A Missão 
dos Setenta e o “lobo invisível” 
(2018), ressalto que – mesmo 
não tendo sido aceita pela “ci-
dade” a Palavra de Jesus – de 
forma alguma podemos deixar 
de proclamar o que viemos 
fazer por Vontade do Criador.

Jesus persistiu além do 
“fi m”, pois ressuscitou e ga-
rantiu:

— Na vossa perseverança, 
salvareis as vossas Almas (Boa 
Nova, consoante Lucas, 21:19).

Em face desse pujante 
exemplo de dedicação ao pró-
ximo, o missionário de Deus 
precisa compreender a Dor 
como instrumento de vitória 
ante o Céu, para possuir o 
Poder de reformar a Terra. 
Afi nal, o bom trabalhador, ao 
integrar-se em Deus, recebe, 
por merecimento pessoal, a 
iluminação da Autoridade do 
Cristo, a fi m de transformar 
seres terrestres e Seres Espi-
rituais.

— (...) Porque vós sois o 
Templo do Deus Vivo, como 
Deus disse: Neles habitarei e 
entre eles andarei; e Eu serei 
o seu Deus, e eles serão o meu 
povo (Segunda Epístola de 
Paulo aos Coríntios, 6:16).

* Ricardo Mário Gonçalves 
(1941-2021).

José de Paiva Netto ― 
Jornalista, radialista e es-
critor.

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

 China em ritmo de 
“prosperidade comum”

Regimes autocráticos 
unipartidários são a mais 
completa tradução do patri-
monialismo, sob cuja égide os 
governantes traçam, apagam 
e retraçam ao seu bel-prazer 
os limites entre o público e 
o privado, arvorando-se em 
titulates últimos de todas as 
riquezas produzidas pela so-
ciedade. Em obediência a essa 
lógica política, tais ditaduras 
nunca hesitam em reprimir os 
agentes econômicos privados, 
restringir seus direitos de 
propriedade e os mercados 
onde operam quando o enri-
quecimento de cidadãos par-
ticulares parece subtraí-los ao 
controle do Estado-partido. 
Por isso mesmo, como desta-
cam Max Weber (1864/1920) 
e outros pensadores liberais, 
a propriedade privada dos 
meios de produção e a livre 
concorrência econômica são 
indispensáveis tanto para o 
progresso material e a inova-
ção tecnológica quanto para a 
preservação dos direitos civis 
e das liberdades políticas em 
face do agigantamento da bu-
rocracia governamental.

E, como o bom desempe-
nho da economia e do empre-
go confi gura a principal fonte 
de legitimidade dos regimes 
que recusam a rotatividade 
do poder entre partidos com-
petitivos mediante eleições 
periódicas, livres e limpas, 
sempre que o crescimento do 
PIB desacelera, os ditadores 
se veem obrigados a recorrer 
à propaganda nacionalista, ao 
populismo e à repressão pura 
e simples a fi m de sufocar o 
descontentamento social e 
suas consequências políticas 
desestabilizadoras.

Essas observações de ca-
ráter geral, destiladas a partir 
das amargas experiências 
históricas do século passado, 
ajudam a compreender o que 
está se passando na China de 
Xi-Jinping, que, desde sua 
chegada ao vértice do poder, 
uma década atrás, concentrou 
em suas mãos o poder partidá-
rio e governamental, punindo 
1,5 milhão de quadros em 
sucessivas ondas de ataques 
anticorrupção. Em 2018, ele 
emplacou emenda constitu-
cional eliminando o limite 
de dois mandatos de cinco 
anos para sua recondução a 
secretário-geral do Partido 
Comunista e presidente da 
república. E, em novembro 
último, resolução do pleno 
do Comitê Central do Partido 
Comunista Chinês colocou o 
“pensamento de Xi-Jinping” 
em posição de paridade com 
os legados ideológicos de Mao 
Tsé-tung e de Deng Xiaoping.

Ryan Hass, analista da 
Brookings Institution ( ** ), 
inscreve no marco da nova 
campanha oficial de „retifi-
cação� batizada de “Pros-
peridade Comum” recentes 

decisões como: o bloqueio do 
acesso de gigantes tecnológicos 
privados à bolsa de valores de 
Nova York (exemplos: o Ant 
Group, da holding Alibaba, 
controlada pelo legendário 
magnata do comércio digital 
Jack Ma; e o aplicativo Didi, 
equivalente ao Uber) — sob o 
pretexto de violar a privacidade 
dos consumidores chineses!… 
—, as proibições do lucrativo e 
difundido ramo de cursos par-
ticulares de „reforço escolar� 
e da propriedade estrangeira 
de escolas privadas, a atitude 
ostentatória das primeiras ge-
rações de bilionários e milioná-
rios chineses — consumidores 
de quase metade dos bens de 
luxo vendidos no mundo —, a 
censura à sexualidade ambígua 
de estrelas do show business 
e até mesmo a limitação do 
número de horas semanais que 
crianças e adolescentes podem 
brincar com seus videogames.

Enfi m, é o fortalecimento 
do controle do Estado-partido 
sobre a economia e a sociedade, 
mas, nas palavras de Xi para o 
comitê de assuntos fi nanceiros 
e econômicos do Partido, em 
agosto, a campanha se destina 
a promover o equilíbrio entre 
“crescimento e estabilidade”.

Vale assinalar que “prospe-
ridade comum” é uma expres-
são que frequenta há muito 
tempo o léxico do comunismo 
chinês. Já na primeira etapa do 
regime maoísta, em dezembro 
de 1953, manchete do Diário do 
Povo, órgão partidário, exalta-
va a “prosperidade comum” 
como a grande fi nalidade da 
campanha contra os remanes-
centes do capitalismo, que a 
liderança chinesa então iden-
tificava como regime odioso 
fadado a benefi ciar um peque-
no punhado de ricos em detri-
mento da esmagadora maioria 
pobre. Desde o fi nal dos anos 
1970, com a morte de Mao e a 
consolidação de Deng, o termo 
passou a designar as políticas 
que estimulavam o enriqueci-
mento inicial de alguns agricul-
tores na certeza de que, com o 
tempo, o „bolo� assim amplia-
do viria a ser equanimemente 
dividido entre o conjunto da 
população. Sem dúvida, o cres-
cimento econômico resultante 
dessa estratégia promoveu, em 
poucas décadas, a maciça erra-
dicação da pobreza extrema e o 
surgimento de numerosa classe 
média; mesmo assim, cerca de 
600 milhões de trabalhadores 
chineses ainda vivem com o 
equivalente a 154 dólares por 
mês, ou menos.

Agora, a novíssima versão 
da iniciativa de “prosperidade 
comum” procura conciliar as 
ênfases de seus avatares ante-
riores, prometendo redistribuir 
riqueza, reduzir desigualdades 
e nivelar as oportunidades de 
ascensão social. 

Paulo Kramer, Cientista 
Político, pesquisador da 
Fundação da Liberdade 
Econômica.

ARTIGO
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Política Doria e a 3ª via
joãoi Doria indica que não abre mão de 
candidatura e fala em ‘consenso’ para 
candidato da 3ª via

Prefixo 0303
Regra que obriga telemarketing a se 
identificar durante ligações ainda tem 
baixa adesão
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TJ acata liminar e suspende lei que 
cria Farmácia 24 horas em Mirassol

JUSTIÇA

Lei deverá criar uma re-
lação com um número 
mínimo de 80 medica-
mentos emergenciais

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O desembargador do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo 
Francisco Casconi acatou limi-
nar protocolada pela Prefeitu-
ra de Mirassol e suspendeu lei 
aprovada pela Câmara Munici-
pal que implanta a Rede Muni-
cipal de Saúde e Farmácia 24 
horas no munícipio. 

Promulgada
A lei foi promulgada pelo 

presidente da Câmara no dia 
10 de março e determina que 
as “farmácias 24 horas deve-
rão dispensar medicamentos 
com ênfase em antibióticos, 
anti-infl amatórios, analgésicos 
e antialérgicos, ou seja, me-
dicamentos típicos de pronto 
atendimento”, afi rma a lei. 

Ainda segundo a publi-
cação “os Médicos dos Pron-
tos-Socorros deverão estar 
orientados a preferencialmen-
te receitarem medicamentos 
da própria farmácia nas suas 
prescrições. Após ser atendido 
o paciente, com uma via espe-
cial do receituário na cor rosa, 
deverá se dirigir à farmácia e 
lá retirar seu medicamento”. 

Consta na lei questionada 
pelo Executivo que o Departa-
mento de Saúde deverá criar 
uma relação com um número 
mínimo de 80 medicamentos 
emergenciais para compor a 
Farmácia 24 Horas em Mi-
rassol. 

“Os munícipes atendidos 
nas UBS (Unidades Básicas 
de Saúde), e na UPA do Mu-
nicípio, poderão retirar os 
medicamentos das Farmácias 
24 horas, desde que possuam 
o receituário apropriado da 
Unidade devidamente carim-
bado e assinado pelo médico 
da Unidade”, fi naliza o texto 
da lei questionada. 

O prefeito de Mirassol, 
Edson Ermenegildo (PSDB), 
acionou o TJ por meio de uma 
Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (Adin) justificando 
que a lei invade a competência 
entre poderes. 

Adin
“Vício de iniciativa do Le-

gislativo Municipal para ela-
boração do ato normativo 
impugnado, porquanto o tema 
nele regulado envolve matéria 
relacionada à reserva da admi-
nistração, com interferência 
em órgãos públicos, destinada 
a competência para defl agra-
ção do processo legislativo ao 
chefe do Executivo local.” 

Na ação, o prefeito ainda 
lembra da falta de aponta-
mentos sobre de onde virão 
os recursos para custear a 
implantação do programa que 
trata a lei. “Argumenta-se, 
ainda, com criação de despesa 
sem previsão normativa de 
receita, maculando o artigo 25 
da mesma Carta”. 

O desembargador acatou o 
pedido da Prefeitura de Miras-
sol suspendendo momentane-
amente a lei. “Assim, defi ro a 
liminar requerida, para sustar 
imediatamente a efi cácia, até 
o julgamento fi nal desta ação. 
Requisitem-se informações, 
a serem prestadas no prazo 
legal”, afi rma na decisão.

TJ acata liminar e suspende lei que cria Farmácia 24 horas em Mirassol

Divulgação

Projeto de lei protocolado 
na Câmara Municipal preten-
de proibir a emissão de ruí-
dos acima de 90 decibéis (dB) 
produzidos por motocicletas. 
A proposta é do vereador 
Robson Ricci (Republicanos) 
e altera o artigo 55 do Código 
de Posturas do Município, 
que trata sobre o assunto e 
regula a emissão de ruídos em 
Rio Preto. O Código já proíbe 
barulhos acima de 90 dB entre 
22h e 7h nas proximidades 
de casas, hospitais, escolas e 
asilos. 

EM RIO PRETO

Projeto proíbe barulho de moto acima de 90 decibéis
No entanto a legislação em 

vigor apenas cita ruídos de 
“trabalho ou serviços”, além de 
barulhos de “buzinas, clarins, 
tímpanos, campainhas ou ou-
tros aparelhos”. 

O projeto de Ricci vai além 
e inclui na redação do artigo a 
proibição específi ca da emis-
são de ruídos “por escapa-
mento ou outro componente 
de motocicleta, quadriciclo, 
motoneta, ciclomotor e bici-
cleta motorizada”. 

Ricci justifi ca a elaboração 
do projeto dizendo que “o 
ruído de escapamento gera 
desconforto e incômodo aos 
idosos, pessoas acamadas, 

crianças de colo e bebês que 
prezam pela garantia de sos-
sego e conforto de seus lares, 
em momentos de interação 

familiar”.
O parlamentar cita até mes-

mo um estudo publicado no 
periódico científi co Britsh Me-
dical Bulletin, que associa à po-
luição sonora sintomas graves 
crônicos, como hipertensão, 
capacidade reduzida de apren-
der, falta de produtividade, 
doença cardíaca, diminuição 
ou perda auditiva permanente. 

O projeto ainda precisa 
passar pelas comissões da Câ-
mara antes de ser votado em 
plenário. Se aprovado em duas 
discussões, quanto à legalidade 
e ao mérito, segue para sanção 
ou veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB).

Divulgação

Vereador quer proibir barulho de moto acima de 90 decibéis

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Como forma de contri-
buir para diminuição de ca-
sos de dengue em Rio Preto 
o vereador Julio Donizete 
(PSD) apresentou na última 
sexta-feira, 8, projeto de lei 
para proibir a utilização de 
vasos de fl ores em cemité-
rios de Rio Preto. Segundo 
Donizete seria uma forma 
de que os recipientes não 
acumulassem água para-
da, combatendo potenciais 
focos do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor de do-
enças como a dengue, zika e 
Chikungunya. 

Consta no documento 
que fi caria proibido a colo-
cação de vasos e recipientes 
que possam acumular água 
nos jazigos e nas dependên-
cias dos cemitérios. 

O projeto abre exceção 
para recipientes que não 
acumulem água. “Será per-
mitida a utilização de vasos 
e recipientes preenchidos 
com areia e que estejam 
perfurados na base, para 
permitir o total escoamento 
da água. As fl oreiras deverão 
ser preenchidas com areia e 
conter dispositivo sufi ciente 
para o total escoamento da 
água”, diz.

 A proposta prevê ainda 
que os vasos que já estão nos 
cemitérios sejam perfurados 
na base para escoamento 
de água. “Os vasos que não 
possam ser perfurados se-
rão removidos para local 
adequado e devolvidos aos 
responsáveis que reclama-
rem”, diz o projeto.

Sem água

FINANÇAS

Juíza condena banco a indenizar cliente por 
fraude em aplicativo após invasão e golpe

Ao disponibilizar uma pla-
taforma bancária com aplicati-
vo que permite a transferência 
de valores, as instituições 
fi nanceiras devem garantir a 
segurança das transferências 
realizadas em tal plataforma, 
sendo responsáveis, portanto, 
por eventuais falhas e inva-
sões. 

Esse foi o entendimento 
da juíza Tamara Hochgreb 
Matos, da 24ª Vara Cível do 
Foro Central de São Paulo, ao 
decidir condenar o Nubank a 
indenizar em danos materiais 
um correntista que foi roubado 
em R$ 5.100 por criminosos 
que acessaram sua conta por 
meio do aplicativo do banco. 

Bloqueio
No caso, o correntista afi r-

mou que teve seu aparelho de 
telefone furtado e imediata-
mente entrou em contato com 
a prestadora de telefonia para 
solicitar o bloqueio de acesso 
aos aplicativos. Ele também 
solicitou o bloqueio do apare-
lho ao fabricante

No dia posterior ao ocorri-
do, constatou foram realizadas 
transferências indevidas de 
sua conta que destoavam com-
pletamente de seu histórico de 

movimentações bancárias. 
Na decisão, a magistrada 

apontou que o banco não apre-
sentou nenhum indício de que 
o autor tenha contribuído, de 
algum modo, para a ocorrên-
cia da invasão de sua conta. 
Ela também registrou que 
jurisprudência do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo 
é clara ao fi xar a legitimidade 
passiva de instituições bancá-
rias em casos semelhantes. 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Comissão abre prazo para 
seleção de projetos

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Cultura, abre nes-
ta terça-feira, 12, as inscrições 
para contratação de Comissão 
de Avaliação e Seleção do Prê-
mio Nelson Seixas 2022. 

O edital de Chamada Pública 
nº 02/2022-SMC será publica-
do amanhã, 12, no Diário Ofi cial 
do Município. As inscrições 
estarão abertas até as 17h do 
dia 2/5 e não serão prorrogadas. 
As inscrições deverão ser reali-

zadas pelo site www.riopreto.
sp.gov.br/premionelsonseixas. 

O edital tem por objetivo 
selecionar profissionais com 
conhecimento em avaliação de 
projetos artísticos/culturais 
para a composição da Comis-
são de Avaliação e Seleção do 
Prêmio Nelson Seixas 2022. 
A Comissão fará a análise da 
totalidade das inscrições e 
consequente seleção, de forma 
virtual.

O projeto de Ricci 
vai além e inclui na 
redação do artigo 
a proibição especí-
fica da emissão de 
ruídos “por esca-
pamento ou outro 
componente”

REQUERIMENTOS

Após homologação de concursos, 
Rillo quer detalhes sobre contratações

O vereador João Paulo 
Rillo (Psol) apresentou re-
querimentos nesta segun-
da-feira, 11, em que solicita 
informações da Prefeitura de 
Rio Preto referente aos con-
cursos públicos já realizados 

e que foram homologados 
na última semana pelo pre-
feito Edinho Araújo (MDB).
Rillo pede no primeiro re-
querimento que a adminis-
tração preste informações 
sobre o número de servi-
dores municipais efetivos e 
terceirizados via convênios 
com instituições e/ou empre-

sas privadas do munícipio.
No segundo requerimento 
protocolado, Rillo quer que a 
Prefeitura esclareça detalhes 
sobre abertura de chamamento 
público para a contratação de 
funcionários para ocupar car-
gos administrativos na Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

NELSON SEIXAS

joãoi Doria indica que não abre mão de 
candidatura e fala em ‘consenso’ para 
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CIDADES Contra a Covid
O ministro Marcelo Queiroga anunciou 
que o Brasil irá doar US$ 86,7 milhões 
para a distribuição de vacina

Vacinação em Rio Preto
A Saúde de Rio Preto aplicou 631 doses 
contra Covid-19 e 621 contra a gripe 
neste fim de semana

Uma consumidora levou 
uma facada no peito e outra 
num dos joelhos ao reagir a 
um assalto, na noite deste do-
mingo, 10, no estacionamento 
do shopping center da avenida 
Brigadeiro Faria Lima, em Rio 
Preto. 

O bandido foi detido por 
seguranças ao tentar fugir e 
levado pela Polícia Militar até 
o Plantão, onde a prisão em 
fl agrante foi confi rmada. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima estava com o 
fi lho, de quatro anos, no banco 
de trás, quando o marginal 
chegou e anunciou o roubo. 

A motorista tentou fechar 
o vidro do carro, momento em 
que o bandido tirou uma faca 
de uma sacola e efetuou os 

golpes, que causaram peque-
nos ferimentos. 

Shopping
Em nota, o Riopreto Sho-

pping informa que a equipe 
de segurança agiu imediata-
mente contendo o criminoso 
e acionando a Polícia Militar 
para que as devidas providên-
cias fossem tomadas e imedia-
tamente o mesmo foi preso. 

“O Riopreto Shopping rei-
tera que conta com um moder-
no sistema de monitoramento 
com circuito interno e externo 
de câmeras ligadas 24 horas, 
além de uma equipe de segu-
ranças que trabalha ininter-
ruptamente, dia e noite, com 
foco na segurança dos clientes 
e dos lojistas. Os vigilantes 
passam periodicamente por 
reciclagem aplicada por em-
presas especializadas e fi sca-
lizadas pela Polícia Federal”.

Um rio-pretense, de 50 
anos, levou facadas e tesou-
radas após tentar manter rela-
ções sexuais com uma mulher, 
na Vila Maria, na tarde deste 
domingo, 10. Ambos moram 
em uma pensão. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, ao chegaram 
no local os policiais militares 
foram recebidos pela vítima, 
que apresentava várias per-
furações pelo corpo. O Samu 
foi acionado e socorreu o pa-
ciente até o Hospital de Base. 

Segundo a mulher, na noi-
te do sábado, o homem tentou 
fazer sexo com ela, que re-
cusou e se trancou em outro 
quarto da casa. 

Ao acordar contou para um 
morador da residência, que foi 
tirar satisfações com a vítima, 
que estava armada com uma 
barra de ferro. Os homens 
entraram em luta corporal e a 
mulher pegou uma faca e uma 
tesoura e desferiu golpes no 
assediador. 

No Plantão, os dois fo-
ram ouvidos e liberados. 
O caso será invest igado 
pelo 2º DP de Rio Preto.
C o l a b o r o u  –  S a r a h 
BELLINE

Consumidora é esfaqueada em tentativa de 
assalto em estacionamento de shopping

INSEGURANÇA

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br Crianças pedem 

socorro e 
salvam mãe 
de ser morta

Uma menina, de 11 
anos, e um garoto, de 12, 
foram até a base da Polícia 
Militar de Birigui, na noite 
de sábado, 9, para pedirem 
socorro para a mãe, que 
estava sendo ameaçada de 
morte pelo marido. 

De acordo com a cor-
poração, as crianças che-
garam ao local assustadas 
e chorando muito. Em 
conversa com os policiais, 
elas conseguiram falar 
que o pai estava tentando 
matar a esposa com golpes 
de faca. 

No local, os policiais 
encontraram o homem 
sob efeito de droga e álco-
ol. Ele tinha manchas de 
sangue pelo corpo. 

A mulher estava em um 
quarto quando a polícia 
chegou. Perto dela foram 
encontradas algumas facas 
utilizadas pelo homem 
para fazer a ameaça. Na 
casa ainda estavam uma 
criança, de sete anos, e um 
adolescente, de 13. Ambos 
choravam e estavam as-
sustados. 

O agressor foi contido 
e levado até o Plantão 
Policial, onde fi cou detido 
à disposição da Justiça. 
Ele já tinha passagem pelo 
crime de homicídio e havia 
deixado a prisão havia um 
ano e três meses.

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em acidente na manhã deste domingo, 10, na Rodovia Percy Waldir Semeghini

Divulgação

OPERAÇÃO

PRF orienta passageiros 
na estação rodoviária

Os passageiros que passa-
ram pela Estação Rodoviária 
de Rio Preto na manhã desta 
segunda-feira, 11, receberam 
orientações específicas da 
Polícia Rodoviária Federal. A 
abordagem é parte da Opera-
ção Semana Santa 2022. 

A orientação dentro dos ôni-
bus destacou a importância do 
uso de cinto de segurança du-
rante toda viagem. Na segunda 
fase, o foco será nas rodovias.
“Além das ações educativas, 
estaremos focados na fi scali-

zação”, afi rmou o porta-voz da 
PRF na região, agente Flávio 
Catarucci.

Colisão frontal entre caminhão e carro fere dois

Duas pessoas fi caram gra-
vemente feridas em acidente 
na manhã deste domingo, 
10, na Rodovia Percy Waldir 
Semeghini, entre os muni-
cípios de Guarani D’Oeste e 

Ouroeste. 
Segundo a Polícia Militar 

Rodoviária, o carro seguia 
no sentido Ouroeste quando 
por motivos desconhecidos 
invadiu a contramão e bateu 
de frente com o caminhão 
baú que trafegava no sentido 
Fernandópolis. 

No automóvel, que ficou 
destruído, estavam uma mu-

lher, de 29 anos, e um ho-
mem, de 24 anos, morador 
do distrito de Arabá, que fo-
ram socorridos pelo Corpo de 
Bombeiros até a Santa Casa de 
Fernandópolis. 

O caminhoneiro saiu ile-
so. As causas do acidente se-
rão investigadas pela polícia.
C o l a b o r o u  –  S a r a h 
BELLINE

ACIDENTE GRAVE

R$ 259 MIL

Ambiental recupera 
máquina agrícola

Uma equipe do 4º Batalhão 
de Polícia Ambiental localizou 
uma pá escavadeira, avaliada 
em R$ 259 mil, que havia 
sido furtada em 10 de abril 
no distrito de Onda Branca, 
município de Nova Granada. 

Segundo a corporação, o 
maquinário agrícola estava 
escondido em meio a um ma-
ciço fl orestal na área rural de 
Bálsamo. 

O equipamento recuperado 
pelos policiais foi devolvido 
ao seu proprietário, após to-

madas todas as providências 
administrativas. Colaborou 
– Sarah BELLINE

Em nota, o Riopre-
to Shopping infor-
ma que a equipe 
de segurança agiu 
imediatamente 
contendo o crimi-
noso e acionando 
a Polícia Militar

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br No automóvel, que 

ficou destruído, 
estavam uma mu-
lher, de 29 anos, e 
um homem,
de 24 anos

Divulgação Divulgação

Afogamento
Um jovem, de 19 anos, 

morreu afogado na prai-
nha de Barra Grande, em 
Mirassol, na tarde deste 
domingo, 10. Segundo 
o Corpo de Bombeiros, 
quando a guarnição che-
gou já fazia aproximada-
mente 30 minutos que ele 
havia se afogado, tendo 
sido resgatado já sem vida. 

Os bombeiros fize-
ram os procedimentos 
para reverter o quadro 
de afogamento, mas não 
obtiveram sucesso. Até o 
fechamento desta matéria, 
a identidade da vítima não 
foi divulgada.

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Dois jovens são baleados em briga na porta de boate

Policiais militares foram 
acionados na manhã deste 
domingo, 10, na UPA Norte de 
Rio Preto, após dois jovens, um 
de 18 e outro de 21 anos, serem 
baleados. 

O mais novo foi atingido 
por dois projéteis na perna 
esquerda e o mais velho fi cou 

ferido  na perna direita. 
De acordo com as vítimas, 

estavam em frente a uma boate 
quando dois desconhecidos 
começaram a discutir e um 
deles sacou uma arma e passou 
a atirar.

Segundo o segurança da 
casa noturna, que fi ca na Ga-
leria Borghese, estava traba-
lhando quando ouviu dois 
disparos de arma de fogo e 

viu várias pessoas deixando 
o local. 

No meio da multidão o 
autor dos disparos foi visto e 
perseguido pelos seguranças 
que pediram para que largasse 
o revólver. O acusado se virou 
em direção aos perseguidores, 
que temeram que ele atirasse e 
o balearam duas vezes. 

O suspeito foi socorrido por 
populares. Pouco depois, pms 

Da REDAÇÃO 

ZONA NORTE

do Baep foram acionados para 
o local, após denúncia de que 
ocorreria confronto relaciona-
do com a ‘guerra de bairros’. 

Ao chegarem no endereço, 
os militares viram na esquina 
um Toyotta Corolla e um VW 
Jetta parados. 

Em revista pessoal nos ocu-
pantes do Jetta nada de ilícito 
foi encontrado, porém com 
um dos ocupantes do Corolla 

foi achado um revólver 32, da 
marca Taurus. Questionado 
sobre a arma, o jovem alegou 
que não era dele e sim de outro 
rapaz que estava com ele. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os dois apresenta-
ram certo nervosismo, sendo 
necessário o uso de algemas. A 
arma foi apreendida e o jovem 
que estava com a arma foi pre-
so em fl agrante.

São José do Rio Preto | terça-feira, 12 de abril de 2022

O ministro Marcelo Queiroga anunciou 
que o Brasil irá doar US$ 86,7 milhões 

Vacinação em Rio Preto
A Saúde de Rio Preto aplicou 631 doses 
contra Covid-19 e 621 contra a gripe 
neste fim de semana
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A falta de leito para a trans-
ferência de pacientes das 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs) em Rio Pre-
to para os hospitais não vai 
ser resolvida no curto prazo.  

A conclusão é resultado da reu-
nião na Câmara Municipal en-
tre vereadores, presidente do 
Conselho Municipal de Saúde, 
representante do Samu, da Se-
cretaria de Saúde, diretores de 
hospitais e do promotor públi-
co, Carlos Menezello Romani.  
A diretora da Divisão Regio-
nal da Saúde (DRS-15), Silvia 
Elizabeth Forti Storti, expli-
cou que cabe ao município a 
compra de leitos na rede hos-
pitalar. Essa não é uma atri-
buição do estado. Ao governo 
estadual resta atender aos pe-
didos para financiamento do 
custeio (o que inclui a compra 
de leito na rede hospitalar) e 
para a construção de infraes-
trutura para o atendimento.  
A compra de leitos é uma atri-
buição do gestor municipal. 

Em Rio Preto, o gestor mu-
nicipal é a Secretaria de Saú-
de. Segundo ela disse várias 
vezes, é o gestor local é quem 

Falta de leitos não tem perspectiva 
para ser resolvida, diz diretor do HB

CAOS NA SAÚDE

A Divisão Regional de 
Saude (DRS-15) afirmou 
que o responsável pela 
compra de leitos é a 
Secretaria Municipal 

faz o planejamento e compra 
os leitos. O estado, apenas 
gerencia a transferência dos 
pacientes onde existem as va-
gas pelo sistema CROSS (Sis-
tema Central de Regulação de 
Ofertas do Serviços de Saúde). 
Ela disse que o município op-
tou por pedir o financiamen-
to da infraestrutura, como a 
construção do Hospital Do-
mingo Braile (Hospital Muni-
cipal), na Zona Norte, e duas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS). O Estado enviou R$ 
23 milhões para as obras. Na 
semana passada, o município 
enviou ofícios pedindo ver-
ba para o custeio, e a DRS-
15 concordou com o pedido.  

O Sistema CROSS apenas ve-
rifica a gravidade dos pacien-
tes junto com o médico que 
pede a vaga, e faz a transfe-
rência. Esse sistema vem sen-
do apontado pelos vereadores 
como o responsável pela di-
ficuldade para a transferên-
cia dos pacientes das UPAs 
para os hospitais. Ao que 
tudo indica, após a reunião, 
passaram a pensar diferente. 
Sistema CROSS em Rio Preto 
é conveniado com o serviço de 
hemodiálise, o hemocentro, o 
Hospital João Paulo II (AME), 
a Santa Casa e Hospital de Base.  
Informou ainda que o estado 
financia indiretamente o cus-
teio da Saúde em Rio Preto. 
Deu como exemplo o Hospi-
tal João Paulo, onde o estado 
bancou nos últimos meses 
mais de 400 internações, 648 
pequenas cirurgias, onze mil 
consultas, 1.071 exames in-

ternos, e mais de 5 mil exames 
externos. Além de bancar 16 
profissionais médicos, com um 
custo superior a R$ 50 mil mês.  
Como o estado é responsável 
pela gestão regional, anunciou 
que até dezembro inaugura, 
ao menos algumas alas, de um 
Hospital Regional que está 
sendo construído em Mirassol, 
por questões de logística. Não 
disse quantos leitos ele terá. 

Situação caótica 
O médico e diretor o Hospital 
de Base, Jorge Fares, relevou 
dados preocupantes. Lembrou 
que no ano em que a Saúde foi 

transferida para o gestor muni-
cipal, todos os hospitais aten-
diam pacientes do SUS. Santa 
Helena, Beneficência, Nossa 
Senhora da Paz, Maternidade 
Nossa Senhora das Graças, 
Ielar, Santa Casa e Hospital 
de Base. Como a tabela SUS, 
que banca os procedimentos, 
não é reajustada há 20 anos, 
todos rescindiram os contra-
tos e sobraram apenas HB, 
Santa Casa e Ielar, que fechou.  
Disse que entre 28% e 30% 
dos leitos do HB são destina-
dos para pacientes de Rio Pre-
to: 207. Outros 463 para os 
outros 101 municípios da re-
gião e 33 são para estados con-

A apresentadora Adriane 
Galisteu esteve em Rio Preto 
neste fim de semana para se 
consultar com o médico vascu-
lar Gustavo Marcatto. Galisteu 
veio até o interior do estado  
para realizar o tratamento de 
varizes com laser, considerado 
o mais tecnológico no mercado. 

“Minha mãe tem problemas 
de varizes, então, automatica-
mente, por esse fator genético, 
eu preciso cuidar muito e estar 
sempre de olho.”, explicou 
Adriane. 

O tratamento foi feito com 
ajuda um equipamento que 
utiliza Realidade Aumentada 
para identificar a raiz dos va-

MÉDICO

Adriane Galisteu trata varizes em Rio Preto
sinhos. Ao mesmo tempo, no 
local é aplicado o resfriador 
para melhor a sensibilidade e 
é realizado a técnica chamada 
CLaCS, que elimina as varizes 
e os vasinhos por meio do Laser 
Transdérmico. 

Marcatto explica que o pro-
cedimento realizado reduz em 
85% a necessidade de cirurgia. 
“Este método é um dos mais 
procurados atualmente. Consi-
go resolver o problema na raiz, 
sem a necessidade de inter-
venção cirúrgica. Além disso, o 
paciente não precisa passar por 
etapas pré e pós-operatórias, 
permitindo com que ele já saia 
andando normalmente após o 
tratamento”, explicou o médico 
vascular. 

As varizes mais conhecidas 
são as veias deformadas e di-
latadas. No caso de Galisteu, 
eram praticamente invisíveis 
a olho nu. “Não é porquê não 

conseguimos ver as varizes que 
elas não existem. Elas estão ali 
e podem causar dor, descon-
forto, inchaço e cansaço nas 
pernas. Por isso, é importante 
realizar uma consulta para sa-
ber se é necessário passar por 
procedimento ou não”, citou a 
apresentadora. 

Adriane Galisteu entra ago-
ra para a lista de famosas aten-
didas pelo vascular. Entre as 
celebridades que já realizaram 
o tratamento com médico em 
Rio Preto estão Deborah Secco, 
Nathália Guimarães, Andressa 
Suíta, Sarah Andrade, Natalia 
Toscano, Thaeme Mariôto, 
entre outras.

A falta de leito para a transferência de pacientes das UPAs para os hospitais não vai ser resolvida no curto prazo.
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Divulgação

Adriane Galisteu com o médico Gustavo Marcatto, em Rio Preto

CPFL abre inscrições para curso gratuito

Moradores de Rio Preto 
podem se inscrever a partir 
desta semana na nova turma 
da Escola de Eletricistas na 
cidade. A capacitação, to-
talmente gratuita, também 
se destina a quem mora em 
José Bonifácio, Mirassol, 
Guaíra, Olímpia, Colina ou 
Jaborandi. 

O curso é oferecido pela 
CPFL Paulista em parceria 
com a Elo Energia e receberá 
inscrições até o dia 30 de 
abril, tanto de homens como 
de mulheres. Tanto as aulas 
teóricas como as práticas 
ocorrerão de segunda a sex-
ta-feira, das 18h às 22h, e aos 
sábados, das 8h às 17h. 

Os interessados devem ter 
acima de 19 anos, ensino fun-
damental completo e Carteira 

Olímpia ultrapassa 90% da população 
com esquema vacinal completo

Com mais de 132 mil doses 
aplicadas, Olímpia alcançou 90% 
da população total com esquema 
vacinal completo neste fim de 
semana, o que significa ter pelo me-

Nacional de Habilitação cate-
goria B - definitiva. Os can-
didatos às vagas irão passar 
pelo processo seletivo entre 
abril e junho. Nesse período, 
serão realizadas entrevistas, 
avaliação médica, teste psi-
cológico e exame prático de 
altura. 

As aulas começam, de 
forma online, no dia 20 de 
junho e terminam em 17 de 
julho. É preciso ter acesso 

Da REDAÇÃO

Segundo o médico,
o procedimento 
realizado pode 
reduzir em 85% 
a necessidade 
de cirurgia

veniados com a instituição. Os 
convênios (particulares) ocu-
pam 200 leitos. Esses leitos 
dos convênios ajudam a ban-
car o Sistema Único de Saúde, 
que dá prejuízo. Existem ainda 
leitos para serviços terciários 
e de alta complexidade para 
cidades como Marilia e Ara-
raquara. Total de mil leitos. 
No mesmo período em que 
os hospitais particulares pa-
raram de atender o SUS, Mi-
rassol, Nova Granada, José 
Bonifácio e Monte Aprazível 
fecharam suas Santas Ca-
sas e todo o atendimento foi 
transferido para Rio Preto.  
Ele também acabou com o 

mito que Rio Preto é um cen-
tro médico que tem leitos so-
brando. 

Disse que a Organização de 
Saúde preconiza que o ideal 
são entre 2 e 3 leitos para cada 
mil habitantes. O Brasil tem 
uma média de 2,2 por habitan-
te e o estado de São Paulo, 2,3. 
Rio Preto, tem um total de 425 
leitos do SUS somando HB, 
Santa Casa e AME. Menos de 
um leito para cada mil habi-
tantes. Somos mais de 470 mil 
pessoas,
Na reunião, o promotor Car-
los Romani disse que pediu ao 
Ministério Público a criação de 
uma Promotoria Regional de 
Saúde, para que um promotor 
possa fazer a intermediação e 
cobrança junto aos prefeitos. 

Os promotores locais são 
responsáveis por todos os 
casos civis e criminais e 
não dão conta. Aguada res-
posta do MP Estadual. 
Ele revelou seu pedido ao ouvir 
o doutor Jorge Fares dizer que 
em Mirassol, com 60 mil habi-
tantes, não tem um único orto-
pedista ou um pediatra. Todos 
os problemas acabam no HB, 
assim como de cidades como 
Votuporanga e Fernandópolis.  

Mesmo assim, Fares foi cobra-
do pelo presidente do Conse-
lho Municipal de Saúde, Fer-
nando Araújo, a destinar mais 
leitos para os pacientes de Rio 
Preto, alegando que a situação 
é desesperadora, e que cabe aos 
gestores resolver o problema. 

a computador e à internet 
para o acompanhamento das 
aulas teóricas.  Na sequência, 
iniciam as aulas práticas do 
curso, de maneira presencial, 
com previsão de término em 
21 de outubro. Nesse perío-
do, a capacitação acontece 
no Centro de Treinamento 
da CPFL em São José do Rio 
Preto, na rua Reinaldo Orlan-
do Nogueira, 420, no bairro 
Jardim Congonhas.

nos as duas doses ou a dose única. 
Os dados são do Vacinômetro 

do Governo do Estado que mos-
tra ainda que a cidade já minis-
trou 31 mil doses adicionais, no 

público maior de 18 anos, apto a 
receber a terceira ou a quarta do-
ses. Com relação à primeira dose 
da vacina, mais de 95% de toda 
a população já está imunizada. 

O município segue ainda com a 
Campanha de Vacinação contra a 
Gripe, disponível para moradores 
com 60 anos ou mais e profissionais 
de saúde. A vacina que é trivalente.
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LIbertadores
Palmeiras joga em casa nesta terça-
-feira (12), às 21h30, contra o Indepen-
diente Petrolero na Libertadores.

Brasileirão
Na estreia do Brasileirão, o Santos 
empatou em 0 a 0 com o Fluminense 
no Maracanã. 

Divulgação

Mirassol estreia com vitória de 
virada na Série C do Brasileirão

JOGANDO EM CASA

A atleta rio-pretense Mari 
Luchezi, da Briani Assessoria 
Esportiva, fi cou com o tercei-
ro lugar na classifi cação geral 
feminina, neste domingo (10), 
na Maratona Internacional de 
São Paulo.  Ela fez o tempo de 
1 hora, 24 minutos e 13 segun-

RIO-PRETENSE

Atleta fica em 3º na 
Maratona Internacional

dos nos 21 km do percurso. 
Mais de 14 mil competidores 
marcaram presença. 

A atleta comemorou o re-
sultado obtido na tradicional 
prova paulista. “Foi uma prova 
dura, algumas subidas, muitos 
retornos, túneis, porém conse-
gui desenvolver uma excelente 
performance, como eu e o 
Alex (Briani , treinador) haví-
amos planejado. O resultado é 
consequência de um trabalho 
diário, de uma constância nos 
treinos, na qual eu fi quei muito 
satisfeita e surpresa. O nível 
estava altíssimo, uma prova 
lotada com mais de 14 mil ins-
critos, fi car em 3º lugar subir 
nesse pódio foi muito especial 
superou todas minhas expec-
tativas”, afi rmou Mari. 

A atleta agora se prepara 
para a disputa da Maratona 
de Porto Alegre, no dia 12 de 
junho.

O Mirassol estreou na Série 
C do Campeonato Brasileiro 
com vitória neste domingo 
(10). Jogando em casa, o Leão 
viu o Ferroviário sair na fren-
te no placar, mas conseguiu 
reverter para 2 a 1 e somar os 
primeiros três pontos na com-
petição nacional. 

Apesar de ter começado 
bem na partida, o Mirassol viu 

Apesar de ter começa-
do bem, o Mirassol viu 
os cearenses abrirem o 
placar aos 11 minutos

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Base
Neste fi m de semana teve 

início o Campeonato Pau-
lista Sub-15 e Sub-17, com 
rodadas dupla dos times da 
região. O Mirassol venceu 
o Monte Azul por 5 a 0 no 
sub-15 e por 1 a 0 no sub-
17. Já o Olímpia venceu o 
Fernandópolis por 1 a 0 nas 
duas categorias. O Tanabi 
empatou em 1 a 1 com o 
Barretos no sub-17 e perdeu 
de 1 a 0 no sub-17.

Agressão
Uma assistente de ar-

bitragem foi agredida com 
uma cabeçada neste domin-
go (11) em uma partida do 
Campeonato Capixaba. A 
confusão começou quando 
árbitro encerrou o primeiro 
tempo antes de uma cobran-
ça de escanteio do Despor-
tivo, gerando a revolta do 
treinador Rafael Soriano, 
que foi reclamar com todos 
os membros da equipe de 
arbitragem e deu uma cabe-
çada na assistente Marcielly 
Neto. O Desportivo demitiu 
o técnico e o TJD-ES deu 
uma suspensão de 30 dias.

Champions
Dois jogos movimentam 

as quartas de fi nal Liga dos 
Campeões nesta terça-feira 
(11), ambos às 11h. O Bayern 
de Munique recebe o Villar-
real na Alemanha precisan-
do reverter a vantagem de 1 
a 0 dos espanhóis no jogo de 
ida. Já o Real Madrid joga 
em casa contra o Chelsea 
depois de bater os ingleses 
por 3 a 1 na Inglaterra.

BRASILEIRÃO SERIE A

Corinthians faz primeiro tempo 
impecável e vence Botafogo

O Corinthians precisou de 
apenas 45 minutos para vencer 
a primeira na Série A do Cam-
peonato Brasileiro de 2022. 
Com um Botafogo ainda sem 
entrosamento, com deficiên-
cias técnicas e físicas, o Timão 
encontrou espaços, abriu 3 a 0 
e se poupou no segundo tempo 
para garantir a vitória por 3 a 1. 
O primeiro tempo foi um show 
à parte do Corinthians. Com 
muita liberdade para jogar pela 
esquerda, Willian, Paulinho e 
Lucas Piton fi zeram um carnaval 
na defesa do Botafogo e não tive-
ram difi culdade para construir o 
marcador de 3 a 0. 

O Botafogo ameaçou apenas 

aos 4 minutos, quando Erison 
entrou na cara de Cássio, driblou 
o goleiro, mas não fi nalizou. De-
pois disso o Timão foi absoluto 
no confronto e dominou todas as 
ações. O primeiro gol veio aos 16 
minutos. Patrick de Paula tocou 
errado no meio-campo, Willian 
avançou pela esquerda e deu um 
belo passe, de três dedos, para 
Paulinho, de primeira, bater 
para o fundo do gol. 

Dez minutos depois veio o 
segundo. Escanteio cobrado pela 
direita, desvio de cabeça no meio 
da zaga, Roger Guedes ajeitou e 
Mantuan conferiu. A arbitragem 
assinalou impedimento de Ro-
ger Guedes, mas o VAR (árbitro 
de vídeo) corrigiu e validou o gol 
do Timão. 

O que já estava difícil, pio-
rou. Com a torcida vaiando a 

performance da equipe, o Bota-
fogo se perdeu completamente e 
sofreu o terceiro em um golaço. 
Lucas Piton tocou para Willian, 
que passou de calcanhar para 
Paulinho. O camisa 15 devolveu 
para Willian, que encontrou 
Piton, sozinho, para fazer o 
terceiro. 

Com larga vantagem no pla-
car, o técnico Vítor Pereira 
poupou seus principais jogado-
res, como Willian e Paulinho. 
O Corinthians decidiu segurar 
o resultado e viu o Botafogo 
crescer na partida no segundo 
tempo. A equipe carioca passou 
a pressionar e diminuiu a vanta-
gem adversária, aos 20 minutos. 
Pênalti em cima de Matheus 
Nascimento, que Diego Gonçal-
ves cobrou com tranquilidade e 
encerrou o placar.

No segundo tempo, o Mirassol seguiu no ataque, mas sem criar grandes chances. A vitória veio em um gol de bola parada aos 20 minutos

O resultado deixa o 
Mirassol dentro do 
G8 nesta primeira 
rodada. O time volta 
a campo no domingo 
(17), às 16h, contra a 
Aparecidense

Após o bom resul-
tado, agora a atleta 
agora se prepara 
para a disputa da 
Maratona de 
Porto Alegre, 
no dia 12 de junho.

Corinthians faz primeiro tempo impecável e vence Botafogo no Rio de JaneiroDa REDAÇÃO
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Marcos Freitas

 Vitor Silva

os cearenses abrirem o placar 
logo aos 11 minutos. Édson Ca-
rius recebeu na ponta direita e 
bateu rasteiro no canto direito 
de Darley, que não conseguiu 
alcançar a bola. Ainda no pri-
meiro tempo, os mandantes 

empataram. Negueba recebeu 
a bola na marca do pênalti e foi 
derrubado ao tentar girar para 
finalizar. O árbitro marcou 
pênalti que Camilo converteu, 
deslocando o goleiro. 

2º tempo
No segundo tempo, o Mi-

rassol seguiu no campo de 
ataque, mas sem criar grandes 

chances. A vitória veio em 
um gol de bola parada aos 20 
minutos. Após o árbitro mar-
ca falta na entrada da área, o 
lateral Ivan soltou uma bom-
ba para fazer o segundo do 
Leão. Dez minutos depois, o 
zagueiro Vitão foi expulso por 
matar um contra-ataque e o 
Ferroviário fi cou um a menos. 
Com a vantagem numérica e 

no placar, a equipe do técnico 
Ricardo Catalá administrou o 
resultado até o fi m da partida. 

“Sabíamos que era um jogo 
muito duro, saímos atrás e 
a gente mostrou a força do 
Maião. O Catalá durante a 
semana pregou que em casa 
a gente tem que se impor e 
conseguimos uma baita vitória 
de virada”, afi rmou Ivan após 

o jogo. 

Próximos jogos
O resultado deixa o Mi-

rassol dentro do G8 nesta 
primeira rodada. O time volta 
a campo no domingo (17), às 
16h, contra a Aparecidense 
fora de casa. O Ferroviário 
joga no sábado (16) em casa 
contra o ABC.

São Paulo 
goleia  o
Athletico-PR com 
três de Calleri

Com três gols do ata-
cante Calleri, o São Paulo 
iniciou sua caminhada no 
Campeonato Brasileiro de 
forma positiva. Na estreia 
do Brasileirão, venceu 
o Athletico por 4 a 0 no 
Morumbi. Luciano mar-
cou o outro gol do São 
Paulo. Com o resultado, 
o São Paulo soma seus 
três primeiros pontos na 
competição. 

O São Paulo começou 
bem no primeiro tempo e 
abriu o marcador aos 18 
minutos, com Calleri. 

O segundo gol foi tam-
bém de Calleri. Aos sete 
minutos do segundo tem-
po, o atacante aproveitou 
cruzamento de Welington. 

O São Paulo continuou 
impondo o ritmo de jogo e 
chegou ao terceiro aos 24, 
novamente com Calleri. O 
quarto saiu aos 29 minu-
tos, quando Toró cruzou 
da direita e Luciano man-
dou de cabeça para o gol.

LIbertadores
Palmeiras joga em casa nesta terça-
-feira (12), às 21h30, contra o Indepen-
diente Petrolero na Libertadores.

C
és

ar
_

G
re

co



23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
12 DE ABRIL DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 09:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 
01 – 09/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Fixa o valor do Bônus Educador Presente, e dá outras providências.(QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)  
 
 
PROJETOS DE LEI 
 
02 – 16/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI e dá outras 
providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)   
 
03 - 05/20 – VER. FÁBIO MARCONDES (SUBSCRITO P/ VER. ROSSINI ) - 2ª DISC./VOT  
Isenta os profissionais da rede de ensino do Município da obrigação de Área Azul nas imediações 
das unidades em que estão lotados durante os períodos de desempenho de suas funções. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
04 – 414/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Inclui no Calendário Oficial do município de São José do Rio Preto – SP, o “Dia Municipal em 
Homenagem às Vítimas da Covid-19”, a ser comemorado, anualmente, no dia 04 de abril. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).  
 
 
 
 
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 

        Presidente da Câmara – 08/04/2022 

24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
12 DE ABRIL DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
 
VETO: 
 
01 – Veto Total nº 06/22, ao Autógrafo nº 15.652/2022, originado do Projeto de Lei nº 175/2021,  
do Vereador Pedro Roberto Gomes, que dispõe sobre a divulgação digital de informações sobre 
animais disponíveis para adoção junto aos órgãos municipais competentes. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA)  
 
 
PROJETOS DE LEI 
 
02 – 293/21 – VER. JOÃO PAULO RILLO – 2ª DISC./VOT 
Altera o art. 4º da Lei Municipal nº 10.205, de 5 de setembro de 2008, que dispõe sobre a criação 
do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, para adequá-lo às disposições da Lei Estadual 
nº 3.201, de 23 de dezembro de 1981. (QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)  
 
03–12/22 – VER. CEL. JEAN CHARLES O.D.SERBETO – 1ª DISC./VOT(COM EMENDA) 
Dispõe sobre a criação de plataforma virtual para o acompanhamento das obras da Prefeitura do 
Município de São José do Rio Preto -SP e da outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES). 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
04 – 04/22 – VER. PEDRO ROBERTO  - 2ª DISC./VOT 
Altera os arts. 52 e 92 da Resolução nº 712, de 13 de dezembro de 1990 – Regimento Interno. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA).  
 
 
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 08/04/2022 

  

CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 04/2022 

(23ª Sessão Ordinária – 12/04/2022 – 9:00H) 
       

Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 826 e 835/95, 
851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento Interno/Câmara, que foram 
protocolizados os requerimentos de Urgência Especial descrito em sequência abaixo, 
para deliberação do projeto a que se refere em 1ª e 2ª discussão e votação – 
legalidade/mérito - na 23ª Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 12/04/2022 – 9:00H. 

 

Item/Reqtos.                  Proponente               Projeto – Nº -       Autoria-Assunto  

 
01 – 336/22               09 (nove) Vers.          Projeto de Lei  nº 35/22,      da Ver.ª Jéssica 
Coletivas, que cria o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e de Promoção do 
Direito ao acesso à Saúde Mental entre Jovens e Adolescentes do Município de São José 
do Rio Preto e dá outras providências. (QUÓRUM:  MAIORIA SIMPLES)  
 
 
 
 
 

 
Diretoria Legislativa 
11 de abril de 2022 

 
 
 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretor Legislativo 
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EDITAL DE LEILÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 
 

O CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos termos do Art. 
15º, parágrafos 1º e 2º e artigo 112, parágrafo único do Estatuto Social, comunica a 
quem possa interessar, que em 25/04/2022, segunda-feira, às 17:00 horas, na sede 
social da cidade na Rua Siqueira Campos, nº 2943, Centro, estará promovendo leilão 
dos títulos patrimoniais, série A, a seguir especificados: 

 
Títulos objeto do art. 15º, parágrafos 1º e 2º, e art. 112, parágrafo único: 
 

0078 0161 0201 0312 0534 0591 0597 0720 0872 0940 

1385 1415 1448 1454 1810 2079 2210 2298 2314 2377 

2392 2405 2408 2438 2657 2745 2872 2947 3064 3113 

3205 3273 3285 3321 3326 3478 3502 3525 3607 3733 

3743 3774 3800 3911 3950 4024 4058 4115 4131 4226 

 
Os interessados na compra deverão apresentar proposta, por escrito, em 

envelope lacrado, endereçado ao Clube Monte Líbano, com o nome do remetente, até o 
dia 25/04/2022, às 17:00 horas, na secretaria do clube na Rua Siqueira Campos, 
nº 2943, centro, ou através do e-mail: secretaria@montelibanoriopreto.com.br, que 
serão abertas e classificadas em seguida. 

 
O valor mínimo para o lance será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), à vista, já incluso o valor da taxa estatutária de transferência. Será adotado 
critério de sorteio para desempate, ficando a cargo do comprador o pagamento da taxa 
de custeio e outras contribuições devidas ao clube a partir de 01 de maio de 2.022, 
independente da aprovação da proposta de associado pela Diretoria, com vencimento 
no dia 10/05/2.022. 

 
Nos termos do disposto no artigo 21, parágrafo 5º do Estatuto Social, não 

serão aceitas propostas de pessoas que tenham passivo com a associação. 
 
O clube reserva-se o direito de não aceitar propostas que não consultem os 

seus interesses. 
 

  São José do Rio Preto, 28 de março de 2022. 

 
 

José Nadim Cury      Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
     Presidente                        Diretor Secretário 
 
 
Paulo Cesar Caetano Castro    Manoel Francisco da Silveira 
 Diretor de Assuntos Jurídicos               Diretor Financeiro 

 1
 

 
 

Fica revertido para o patrimônio da associação Clube Monte Líbano 
de São José do Rio Preto, nos termos que dispõe o artigo 112 do Estatuto 
Social, os títulos abaixo relacionados de titulares inadimplentes, que contém 
mais de um ano de passivo e que seu saldo devedor contabilize valor 
superior a 50% (cinquenta por cento) do valor nominal do título 
patrimonial. 

 
Os títulos patrimoniais abaixo relacionados, seus titulares e ou 

sucessores, tem 15 (quinze) dias para liquidação do débito, sendo que 
após esse prazo referidos títulos passarão a ser livremente comercializados 
pelo Clube Monte Líbano. São os seguintes títulos: 

 
Série A: 
 

 

0266 0346 0370 0660 0888 0954 1042 1062 1261 1445 1672 1778 1883 1921 2088 2206 2272 
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2354 2588 2602 2788 2901 2953 3096 3155 3287 3370 3394 3429 3503 3772 3910 3977 
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Série B: 
 
 

0095 0307 0361 0369 0456 0540 0648 0862 0913 1007 1295 1721 1737 1781 1832 1863 2024 
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  São José do Rio Preto, 22 de março de 2.022. 

 
 
 

José Nadim Cury    Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
      Presidente                     Diretor Secretário 

 
 

Paulo Cesar Caetano Castro  Manoel Francisco da Silveira 
Diretor de Assuntos Jurídicos          Diretor Financeiro 

 

  

  EDITAL DE REVERSÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 

 

 
 

CONVOCAÇÃO P/ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

Data: 18 DE ABRIL DE 2022 
 

A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL CORTINA D'AMPEZZO, situada na Estrada Municipal 
para Vila Azul (SJRP 150) em SJRPreto/SP, aqui representada pela sua diretoria em exercício, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 13º, item 13.2 “a” do Estatuto Social, convoca os senhores 
associados para uma Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no 18 de abril de 2022, no Centro de 
Convívio do Residencial Cortina D'Ampezzo, localizado nas dependências do próprio residencial, em 
primeira convocação as 19:00 horas, mediante a presença mínima de 50% + 1 dos associados, ou, as 19:30 
horas, na mesma data e local, com qualquer número de associados presentes, para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: 
 

1) Apresentação da nova administradora. 
2) Analisar e votar as contas do período de janeiro a dezembro de 2021. 
3) Analisar e votar a previsão orçamentária para o exercício de 2022. 
4) Analisar e votar rateio para realização de benfeitorias (construção de refeitório para os 

funcionários, instalação de câmeras de segurança, etc).  
 
Para credenciamento na assembleia será necessária apresentação de documento com foto. Cônjuge ou 
proprietários comuns de unidade que não constem como proprietário no cadastro da associação, deverão 
apresentar ainda cópia de documento que comprove tal situação.  
 
O associado poderá ser representado na assembleia por procurador, mediante apresentação da 
respectiva procuração, que ficará arquivada na associação (Art. 13º, item 13.2 “g” do estatuto). 
 
Somente terá direito a voto o associado em dia com suas obrigações associativas (artigo 13º, item 13.2 “f” 
do Estatuto), e cadastrado junto a administração. Mantenha seu cadastro atualizado.  
 
Caso o associado inadimplente pague os boletos até 72 horas antes da realização da assembleia, deverá 
enviar o comprovante para o e-mail condominio@grupopatini.com.br, com confirmação de recebimento, 
para ter direito a voto. 
 
Dúvidas ou ressalvas em relação às contas do período deverão ser encaminhadas até o dia 14 de Abril de 
2022, para o e-mail condominio@grupopatini.com.br ou protocoladas na administradora. 
 
Somente serão analisados na assembleia os assuntos que constem na pauta e as decisões tomadas obrigam 
todos os associados. Compareça a assembleia. Faça valer seu direito. 
 
São Jose do Rio Preto/SP, 07 de abril de 2022. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
PROCESSO SICOM Nº 23/2022 
OBJETO: Aquisição de peças para modernização e melhoria das condições de uso do 
elevador social da Câmara Municipal, com mão de obra de instalação, conforme descrição 
e quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Pelo presente termo, HOMOLOGO este procedimento licitatório e a proposta adjudicada da 
empresa B27 COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - EIRELI, CNPJ: 
31.468.493/0001-12, declarada vencedora do lote 01, no valor global de R$ 48.100,00 
(quarenta e oito mil e cem reais). São José do Rio Preto, 03 de março de 2022. Ver. 
PEDRO ROBERTO GOMES Pres. da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
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             DIRETORIA                       Waldemar Verdi Junior - Presidente                    Giuliano Finimundi Verdi - Diretor                      Marcella Finimundi Verdi Zago - Diretor                  Wilian Takahashi Baldan - T.C CRC SP 1SP 242.715/O-4

WVJP HOLDING S.A. - CNPJ 24.303.425/0001-38
Relatório da Diretoria

Senhores acionistas: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações fi nanceiras relativas aos exercícios 
encerrados em 31.12.2021 e 2020, acompanhada das notas explicativas. Colocamos-nos à disposição de V.Sas. Para quaisquer esclarecimentos. 
São José do Rio Preto, SP, 25 de Março de 2022. A Diretoria

Balanço Patrimonial - Em Reais
 2021 2020
Ativo 15.145.039 1.581.114 
Circulante 289.427 92
Caixa e equivalente caixa 33.573 92
Despesas à repassar 255.715 -
Outros créditos 139 -
Não Circulane 14.855.612 1.581.022
Imobilizado 14.855.612 1.581.022

 2021 2020
Passivo 15.145.039 1.581.114
Circulante 651 600
Fornecedores 630 600
Obrigações sociais e fi scais 21 -
Patrimônio Líquido 15.144.388 1.580.514
Capital Social 15.869.195 2.269.195
(-) Capital à integralizar (191.293) (193.292)
Lucros ou Prejuízos acumulados (533.514) (495.389)

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto - Em Reais
Das Atividades Operacionais 2021 2020
Prejuízo do exercício (38.126) (90.999)
Aumento (redução) dos ativos (255.854) -
Aumento (redução) dos passivos 51 (1.199)
 (293.929) (92.198)
Das Atividades de Investimentos
Aquisição de imobilizado (13.274.590) -
 (13.274.590) -
Das Atividades de Financiamento
Integralização de capital 13.602.000 90.000
Empréstimos de sócios - -
 13.602.000 90.000
Aumento (redução) de caixa e equiv. 33.481 (2.198)
No início do exercício 92 2.290
No fi nal do exercício 33.573 92
Variação de caixa e equivalente caixa 33.481 (2.198)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em Reais
 Capital Social Integralizado Prejuízos acumulados Total
Saldo em 31.12.2019 1.985.902 (404.389) 1.581.513
(-) Integralização de capital 90.000 - 90.000
(-) Prejuízo do exercício - (90.999) (90.999)
Saldo em 31.12.2020 2.075.902 (495.388) 1.580.514
(-) Integralização de capital 13.602.000 - 13.602.000
(-) Prejuízo do exercício - (38.126) (38.126)
Saldo em 31.12.2021 15.677.902 (533.514) 15.144.388

Notas Explicativas
1. Contexto Operacional: As operações da empresa consistem em Holding de 
instituições não fi nanceiras, constituída em 03.03.2016, não tendo praticado essa 

atividade até a presente data. 2. Resumo das Principais Práticas Contábeis: 
a) As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os CPCs. b) As receitas e 
despesas são contabilizadas pelo regime de competência. d) Quando aplicável o 
imposto de renda é calculado pelo Lucro Real à aliquota de 15% mas adicional de 

10% sobre o lucro que ultrapassar R$ 240.000, a contribuição social à alíquota de 
9% sobre o lucro tributável. 3. Imobilizado: O imobilizado é composto por veículos 
de uso próprio e uma aeronave jato usada adquiridos por integralização de capital 
social pelos acionistas. 4. Despesas Administrativas: Compoem-se principal-
mente de despesas com serviços profi ssionais de pessoas jurídicas no valor de 
R$ 31.323. 5. Capital Social: O Capital social é de R$ 15.869.195,00 composto de 
501.300 ações ordinárias sem valor nominal.

Demonstração Resultado do Exercício - Em Reais 2021 2020
Despesas administrativas (39.031) (90.156)
Resultado fi nanceiro 905 (843)
Resultado antes dos Impostos (38.126) (90.999)
Lucro ou Prejuízo do Exercício (38.126) (90.999)
Lucro ou Prejuízo por ação (0,0760) (0,1815)

Aos diretores da Ilha Bela Companhia Securitizadora de 
Créditos Financeiros. São José do Rio Preto - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Ilha 
Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do 
resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Ilha Bela 
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros em 31 de 
dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os 
fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nesta data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada ‘’Responsabilidades 
dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis’’. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 

 

Ativo Nota Explicativa 2021 2020
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa  5 17
 Aplicações Financeiras 4 2.985 5.561
 Contas a receber  - 21
 Bens destinados a venda 5 596 596
 Direitos creditórios 6 1.151 1.397
 Impostos a compensar  59 47
 Dividendos a receber  9 7
 Depósito judicial  744 675
 Despesas antecipadas  - 7
 Demais contas a receber  21 25
Total do ativo circulante  5.570 8.353
Não circulante
 Direitos creditórios 6 - 554
 Participações em outras empresas 7 2.816 2.822
Total do ativo não circulante  2.816 3.376
Total do ativo  8.386 11.729

Passivo e Nota
 patrimônio líquido Explicativa 2021 2020
Circulante
 Impostos e contribuições
  a recolher  12 17
 Valores a repassar 8 283 283
 Adiantamentos de clientes  122 122
 Demais contas a pagar  15 16
Total do passivo circulante  432 438
Não circulante
 Provisões contingenciais 9 793 908
Total do passivo nao circulante  793 908
Patrimônio líquido
 Capital social 10 6.339 6.339
 Reserva de lucros  822 4.044
Total do patrimônio líquido  7.161 10.383
Total do passivo
 e patrimônio líquido  8.386 11.729

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em
31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais

 Nota
 Explicativa 2021 2020
Despesas operacionais
 Despesas administrativas 11 (321) (586)
 Resultado fi nanceiro 12 222 176
 Resultado de
  equivalência patrimonial 7 5 42
 Outras receitas/despesas
  operacionais, líquidas 13 132 204
Resultado operacional
 antes da tributação sobre lucro  38 (164)
Imposto de renda 14 - -
Contribuição Social 14 - -
Resultado líquido do exercício  38 (164)
Quantidade de ações  6.338.645 6.338.645
Resultado líquido por
 lote de mil ações - R$  0,006 (0,026)

Demonstração do Resultado Abrangente 2021 2020
Resultado líquido do exercício 38 (164)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício 38 (164)

 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Resultado do exercício 38 (164)
 Resultado de equivalência patrimonial - MEP (5) (42)
 33 (206)
Aumento (redução) em ativos operacionais
 Aplicações Financeiras 2.576 (1.147)
 Contas a receber 21 2.099
 Bens destinados a venda - (18)
 Dividendos a receber (2) -
 Direitos Creditórios 800 802
 Impostos a compensar (12) (16)
 Depósitos judiciais (69) (675)
 Despesas antecipadas 7 (7)
 Demais contas a receber 4 (22)
 3.325 1.016
Aumento (redução) dos passivos operacionais
 Impostos e contribuições a recolher (5) (9)
 Valores a repassar - (1.027)
 Adiantamentos de clientes - 100
 Provisões contingenciais (115) 134
 Demais contas a pagar (1) 3
 (121) (799)
Caixa líquido das
 atividades operacionais 3.237 11
Fluxo de caixa das
 atividades de investimento
 Dividendos recebidos 11 2
Caixa líquido das
 atividades de investimentos 11 2
Fluxo de caixa das
 atividades de fi nanciamento
 Dividendos distribuídos (3.260) -
Caixa líquido das
 atividades de fi nanciamento (3.260) -
Aumento/Diminuição líquido
 de caixa e equivalentes de caixa (12) 13
Caixa e equivalentes de
 caixa no ínicio do período 17 4
Caixa e equivalentes de
 caixa no fi m do período 5 17
Variação das contas caixa/
 bancos e equivalentes de caixa (12) 13

Ilha Bela Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros

CNPJ nº 07.385.848/0001-25

cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Responsabilidade da administração pelas 
demonstrações contábeis: A administração é responsável 
pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estejam 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, individualmente ou em conjunto, possam 
infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos 
ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente 
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, falsifi cação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria afi m de 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Companhia. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se 
manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as 
eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos 
que identifi camos durante nossos trabalhos.

Presidente Prudente, 15 de março de 2022.

Approach Auditores Independentes S/S
CRC 2SP023119/O-0

Leandro Antonio Marini Pires
Sócio  - Contador CRC 1SP185232/O-3

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais

Notas explicativas da administração sobre as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Em milhares de reais

1. Contexto Operacional: A Ilha Bela Companhia Securitiza-
dora de Créditos Financeiros tem como objeto social a aquisi-
ção de créditos oriundos de operações de empréstimos, de fi -
nanciamentos e de arrendamento mercantil contratados por 
bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimen-
tos, sociedade de crédito, fi nanciamento e investimentos, so-
ciedades de créditos imobiliários, sociedades de arrendamen-
to mercantil e companhias hipotecárias. 2. Apresentação 
das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contá-
beis são de responsabilidade da Administração da Companhia 
e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, considerando os pronunciamentos, orienta-
ções e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC). Na elaboração das demonstrações 
contábeis é necessário utilizar estimativas para contabilizar 
certos ativos, passivos e outras transações. As demonstra-
ções contábeis da Companhia incluem, portanto, estimativas 
referentes à provisão para operações de crédito, provisões ne-
cessárias para passivos contingentes, entre outros. Os resul-
tados reais podem apresentar variação às estimativas utiliza-
das, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua de-
terminação. A Administração da Companhia monitora e revisa 
as estimativas e suas premissas pelo menos anualmente.
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As de-
monstrações contábeis foram elaboradas e estão apresenta-
das em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com observância às disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações, Resoluções do Conselho Monetário 
Nacional e Normativos do Banco Central do Brasil aplicáveis 
à Companhia. Declaração de conformidade: As demons-
trações contábeis da Companhia compreendem as demons-
trações contábeis preparadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no 
Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societá-
ria brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Inter-
pretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilida-
de - CFC. Base de elaboração: As demonstrações contábeis 
foram elaboradas com base no custo histórico. O custo histó-
rico geralmente é baseado no valor justo das contrapresta-
ções pagas em troca de ativos. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a Companhia adotou as mudanças nas práti-
cas contábeis adotadas no Brasil introduzidas pelos pronun-
ciamentos técnicos CPC. O resumo das principais políticas 
contábeis adotadas pela Companhia é como segue: a) Apura-
ção do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas 
pelo regime de competência, sendo que as receitas com ope-
rações de créditos adquiridas são reconhecidas somente após 
recebimento integral do valor pago pelo crédito. b) Caixa e 
equivalentes: Para fi ns da demonstração dos fl uxos de caixa, 
incluem, quando aplicável, caixa e conta-correntes em ban-
cos. c) Aplicações fi nanceiras: Registrada ao custo de 
aquisição, acrescido dos rendimentos incorridos até a data do 
balanço e, quando aplicável, deduzido de provisão para desva-

Demonstrações do Resultado e Resultado Abrangente 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais

 Reservas de Lucros
 Capital Reserva Reserva Prejuízos
 social legal estatutária acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2019 6.339 768 4.494 (1.054) 10.547
 Resultado do exercício - - - (164) (164)
Em 31 de dezembro de 2020 6.339 768 4.494 (1.218) 10.383
 Dividendos distribuídos - - (3.260) - (3.260)
 Destinação dos lucros do exercício - 2 - (2) -
 Resultado do exercício - - - 38 38
Em 31 de dezembro de 2021 6.339 770 1.234 (1.182) 7.161

lorização a valor de mercado. d) Títulos e valores mobiliá-
rios: Foram estabelecidos critérios de avaliação e classifi ca-
ção contábil de títulos e valores mobiliários, introduzindo o 
conceito de marcação pelo valor de mercado e de classifi ca-
ção de acordo com a intenção da administração em operar 
com determinados títulos e valores mobiliários. De acordo 
com esses critérios, os títulos e valores mobiliários são classi-
fi cados e avaliados conforme abaixo: • Títulos para negocia-
ção; • Títulos disponíveis para venda; • Títulos mantidos até 
o vencimento. Os títulos do Banco Rodobens S.A são classifi -
cados como negociação e avaliados na data do balanço pelo 
seu valor de mercado. Os ajustes ao valor de mercados e títu-
los classifi cados para negociação são contabilizados em con-
trapartida à adequada conta de receita e despesa, na demons-
tração do resultado. e) Direitos creditórios: Os direitos cre-
ditórios estão apresentados por seus valores efetivamente 
pagos. Eventuais variações são contabilizadas como receita 
no momento em que os créditos são efetivamente recebidos. 
f) Provisão para créditos de liquidação duvidosa: A pro-
visão é constituída com base no julgamento da administração, 
levando em consideração a análise dos devedores, o atraso no 
pagamento, o histórico de perdas e a recuperação de créditos. 
g) Imposto de renda e contribuição social: A provisão e 
os créditos tributários de imposto de renda foram calculados 
à alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lu-
cro tributável e a contribuição social de 9%. h) Demais ati-
vos e passivos: Registrados pelo regime de competência, in-
clusive, quando aplicável, atualizados até a data do balanço. 
i) Segregação do circulante e longo prazo: Os valores 
realizáveis e exigíveis com os prazos inferiores a 360 dias são 
classifi cados no circulante e aqueles com prazos superiores, 
no longo prazo. j) Provisões: As provisões são constituídas 
como resultado de um evento passado, sendo provável que 
um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação 
no futuro. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. k) Ajuste a valor 
presente de ativos e passivos: Quando aplicável, os ativos 
e passivos circulantes e não circulantes são ajustados pelo 
valor presente, levando-se em consideração os fl uxos de cai-
xa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, 
implícita dos respectivos ativos e passivos, e se relevantes, 
esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas 
fi nanceiras no resultado. l) Ativos e passivos contingen-
tes: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das con-
tingências ativas e passivas e obrigações legais são os se-
guintes: os ativos contingentes não são reconhecidos conta-
bilmente, exceto quando a Administração da Companhia pos-
sui total controle da situação ou quando há garantias reais ou 
decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais 
recursos. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são 
apenas divulgados em nota explicativa quando aplicável. Já 
os passivos contingentes são reconhecidos contabilmente e 
divulgados levando em conta a opinião dos assessores jurídi-
cos da Companhia, a natureza das ações, a similaridade com 

processos anteriores, a complexidade no posicionamento de 
tribunais, entre outras análises da Administração, sempre que 
as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria 
uma saída de recursos para a liquidação das obrigações, e 
quando os montantes envolvidos possam ser mensurados com 
sufi ciente segurança. Os passivos contingentes avaliados 
como perdas possíveis são divulgados em notas explicativas 
às demonstrações contábeis. Os passivos contingentes ava-
liados como perdas remotas não requerem provisão e nem di-
vulgação em nota explicativa. As obrigações legais são sem-
pre consideradas como exigíveis, independentemente de 
questionamentos. 4. Aplicações Financeiras: Estão repre-
sentadas por aplicações em Certifi cados de Depósito Bancário 
(CDBs), com vencimento até dezembro de 2025, avaliadas 
pelo custo de aquisição acrescidos dos rendimentos incorri-
dos até a data do balanço e, quando aplicável, deduzido de 
provisão para desvalorização a valor de mercado. 5. Bens 
Destinados a Venda: Saldo composto pelo valor de imóveis 
destinados a venda, originários da recuperação de créditos 
obtidos anteriormente junto ao Itaú Unibanco S.A.
6. Direitos Creditórios 2021 2020
Direitos creditórios 1.651 2.451
(-) Provisão Créditos de Liquidação Duvidosa (500) (500)
 1.151 1.951
Circulante 1.151 1.397
Não Circulante - 554
Composição da carteira: Referem-se a operações celebra-
das com diversas instituições fi nanceiras no país, através de 
contratos de aquisição de direitos creditórios oriundos de em-
préstimos e fi nanciamentos. Provisão para créditos de li-
quidações duvidosas: A recuperação de créditos baixados 
para prejuízo é reconhecida como “Receita com operação de 
crédito” somente quando os recursos são efetivamente rece-
bidos. 7. Investimentos: Avaliados pelo método de equiva-
lência patrimonial e ao custo, e deduzidos de provisão para fa-
zer face às eventuais perdas, quando aplicável.
   Resultado da
  Investimento participação e
 Partici- da contro- da equivalência
 pação ladora patrimonial
Rodobens 2021 2020 2021 2020 2021 2020
 Negócios-
  Imobiliá-
   rios S.A.  0,4512% 2.816 2.822 5 42
Total dos
 investimentos  2.816 2.822 5 42
8. Valores a Repassar 2021 2020
Credores diversos 283 283
 283 283
9. Provisões Contingenciais: A Companhia é parte envolvi-
da em ações judiciais cíveis. Com base na opinião dos consul-
tores jurídicos, parte destas ações em curso apresentam sta-
tus de provável perda em 31 de dezembro de 2021 no montan-
te de R$ 793 (2020 - R$ 908). Os processos julgados como de 
possível perda pelos consultores jurídicos totalizam R$ 3.294 
(2020 - R$ 3.707). 10. Patrimônio Líquido: O capital social 
subscrito e integralizado é de R$ 6.339, dividido em 6.338.645 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
11. Despesas Administrativas 2021 2020
Serviços de terceiros 255 286
Despesas tributárias 29 39
Despesas judiciais e cartorárias 109 54
Provisões (reversões
 de provisões) contingenciais (115) 134
Perdas no recebimento de créditos 32 42
Outras despesas administrativas 11 31
 321 586

12. Resultado Financeiro 2021 2020
Receita Financeira
Receita de aplicação fi nanceira 225 150
Variação monetária ativa 1 27
Receita Financeira 226 177
Despesa Financeira
Juros pagos (4) (1)
Despesa Financeira (4) (1)
Resultado fi nanceiro 222 176
13.  Outras Receitas/Despesas Operacionais, Líquidas
 2021 2020
Lucros com créditos adquiridos 132 204
 132 204
14. Imposto de Renda e Contribuição Social - Reconci-
liação da despesa do imposto de renda e da contribui-
ção social: A reconciliação entre a despesa de imposto de 
renda e de contribuição social está demonstrada a seguir:
  2021  2020
  Contri-  Contri-
 Imposto buição Imposto buição 
Lucro (prejuízo) social social social social
 antes dos tributos 38 38 (164) (164)
( + ) Adições 166 166 - -
( - ) Exclusões (233) (233) - -
Base de apuração (29) (29) (164) (164)
Alíquota máxima 25% 9% 25% 9%
Tributos sobre adições/
 exclusões permanentes - - - - 
Tributos no resultado
 do exercício - - - -
15. Instrumentos Financeiros: A Companhia não contrata 
operações envolvendo derivativos ou qualquer outro risco ati-
vo com fi ns de especulação. Em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia não possui qualquer operação com derivativos. 
16. Seguros: A companhia não adota a política de contratar 
seguros de diversas modalidades. 17. Benefícios a Empre-
gados e Diretores: A Companhia não mantém planos de pre-
vidência privada ou qualquer plano de aposentadoria para 
seus funcionários e dirigentes, assim como quaisquer benefí-
cios pós-emprego ou ainda política de participação nos lucros 
e resultados. 18. Eventos Subsequentes: A administração 
considerou todos os fatos e eventos que ocorreram entre a 
data das demonstrações e a data da sua autorização para con-
clusão, não havendo eventos que requeiram ajustes em suas 
demonstrações contábeis.

Diretoria: Antonio José Orlandi - Diretor Superintendente Thiago Tagliaferro Lopes - Diretor Wilian Takahashi Baldan - Técnico CRC-SP-1SP 242.715/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) O município de Guapiaçu/SP torna público aos 
interessados a realização do Pregão Presencial nº 042/2022; Processo nº 066/2022. TIPO: MENOR 
PREÇO GLOBAL. OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE UNIFORME 
ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 02 de maio de 2022, as 09:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 11/abril/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: 
08/04/2022.PREGOEIRO: LEANDRO MARIANO DA SILVA
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 
043/2022; Processo nº 067/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO: Constitui objeto do 
presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE KITS ESCOLARES, conforme especificações constantes no 
Anexo I do edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 02 de maio de 2022, às 14:00 horas, 
na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 11/abril/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: 08/04/2022.PREGOEIRO: LEANDRO MARIANO DA SILVA
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico Para 
Registro De Preços nº 044/2022; Processo nº 068/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO 
A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM. OBJETO: Constitui objeto do presente 
pregão o REGISTRO DE PREÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FORMULADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO 
MÉDIO, FUNDAMENTAL, INFANTIL, ADMINISTRAÇÃO, E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DO MUNICÍPIO DE 
GUAPIAÇU, PARA 12 (DOZE) MESES, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA 
DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 05/05/2022 às 08:30hrs DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 
05/05/2022 ÀS 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site 
eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 08/04/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

JADSON CARVALHO MENDES e IVANA LIMA FERREIRA. Ele, brasileiro, natural de São Luís, 
Estado do Maranhão, nascido aos oito (08) de novembro de um mil novecentos e setenta e nove (1979), com 
quarenta  e dois (42) anos de idade, metalúrgico, divorciado, filho de JOAQUIM ISAC MORAES MENDES e de 
dona MARIA DE JESUS CARVALHO MENDES. Ela, brasileira, natural de São Luís, Estado do Maranhão, 
nascida aos  quatorze (14) de setembro de um mil novecentos e oitenta (1980), com quarenta  e um (41) anos de 
idade, doméstica, solteira, filha de JOSÉ PIRES FERREIRA e de dona MARIA ALDEIDE LIMA FERREIRA.

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

São José do Rio Preto - SP, nove (09) de abril de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

MATHEUS MIGUEL DA SILVA e ARIELLY BALDUINA DE OLIVEIRA. Ele, brasileiro, natural de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos três (03) de novembro de um mil novecentos e noventa e 
oito (1998), com vinte  e três (23) anos de idade, do lar, solteiro, filho de DONZILO MIGUEL DA SILVA e de dona 
CRISTIANE PATRICIA DA SILVA. Ela, brasileira, natural de Brasília, Estado do Distrito Federal, nascida aos  
treze (13) de janeiro de um mil novecentos e noventa e nove (1999), com vinte  e três (23) anos de idade, do lar, 
solteira, filha de PERIVALDO ARAÚJO DE OLIVEIRA e de dona ANA ELISA BALDUINA DA SILVA.

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

São José do Rio Preto - SP, nove (09) de abril de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 30/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 38/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME e EPP.
OBJETO: Aquisição de mantas de tecidos destinados a 
assistência social.
Data da realização da Sessão Pública: 11/05/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça 
São João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 11 de abril de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

COMUNICADO

Ref.: Chamamentos Públicos - Credenciamento de Pro-
fissionais
Assunto: Sessão Análise de documentos

Prezados senhores, a Prefeitura Municipal de Bady Bassitt 
comunica a todos os interessados que ocorrerá sessão 
para análise de documentos referente aos Chamamentos 
Públicos abertos no dia 13 de abril de 2022 às 10h00 na 
sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Camilo de 
Moraes, 475, Centro, Bady Bassitt – SP, assim todos os do-
cumentos que forem protocolados até o respectivo horário, 
serão analisados pela Comissão Julgadora de Licitações.
Bady Bassitt – SP, 11 de abril de 2022.

Luiz Antonio Tobardini
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Termo de Fomento no: 11/2022
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT 
Proponente: Fundação Regional de Medicina de São José 
do Rio Preto - FUNFARME.
Valor: R$ 590.900,00 (quinhentos e noventa mil e novecen-
tos reais).
Objeto: Execução do Projeto: “Acolher II: O Hospital da 
Criança e Maternidade de São José do Rio Preto na Luta 
Contra a Violência Infantojuvenil”.
Data da assinatura: 08/04/2022
Data do início: 08/04/2022
Data do término: 07/10/2022

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Termo de Fomento no: 12/2022
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT 
Proponente: Fundação Regional de Medicina de São José 
do Rio Preto - FUNFARME.
Valor: R$ 4.563.120,16 (quatro milhões e quinhentos e ses-



EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. HELTON ALEANDRO ALVES e LUZINETE DELFINA 
DOS SANTOS, sendo ELE filho de BENEDITO ANTONIO 
ALVES e de VIRLEI APARECIDA PESSOA ALVES sendo 
ELA filha de JOÃO DELFINO DOS SANTOS e de ROSA DO 
NASCIMENTO DOS SANTOS;
2. ANTONIO CARLOS PEREIRA e ANDRÉIA DOS 
SANTOS DE LIMA, sendo ELE filho de JOSÉ CARLOS PE-
REIRA e de JOVINA DE FÁTIMA SANTANA PEREIRA sendo 
ELA filha de MARIA DO CARMO DOS SANTOS DE LIMA;
3. LUCAS CAVALARI SAYEG e BEATRIZ CRISTINA 
AZIANI, sendo ELE filho de EDWIR SAYEG JUNIOR e de 
WILMA REGINA CAVALARI SAYEG sendo ELA filha de 
MARCO APARECIDO AZIANI e de CARMEN LUCIA DA 
SILVA AZIANI;
4. JAIME OLÍMPIO VIANA e LUCIANA MARQUES 
RIBEIRO, sendo ELE filho de LUIZ OLÍMPIO VIANA e de 
HELENA CARLOS DA FONSECA VIANA sendo ELA filha de 
JOSÉ DALMO RIBEIRO e de MARIA JOSÉ MARCHI;
5. JOSÉ PAULO DE SOUZA BALDINI e SONIA CRIS-
TINA MOIA FACINCANI, sendo ELE filho de LUIZ DAVID 
BALDINI e de CELIA MARIA DE SOUZA BALDINI sendo 
ELA filha de ANTONIO AMANCIO MOIA e de APARECIDA 
FACINCANI MOIA; brasileiros, residentes neste 3º subdistri-
to. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 09/04/2022.

senta e três mil e cento e vinte reais e dezesseis centavos)
Objeto: Execução do Projeto: “Adote Um Leito para Assis-
tência Integral ao Paciente Idoso Atendido pelo Hospital de 
Base de São José do Rio Preto”.
Data da assinatura:08/04/2022
Data do início:08/04/2022
Data do término: 07/04/2023

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Termo de Fomento no: 13/2022
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT 
Proponente: Fundação Regional de Medicina de São José 
do Rio Preto - FUNFARME.
Valor: R$ 766.119,06 (setecentos e sessenta e seis mil e 
cento e dezenove reais e seis centavos)
Objeto: Execução do Projeto: “Adote um leito na Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal do Hospital da Criança e Materni-
dade de São José do Rio Preto”.
Data da assinatura: 08/04/2022
Data do início: 08/04/2022
Data do término: 07/04/2023

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal
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VIVÁ AGRI-ASSETS S/A 

CNPJ/MF nº 28.858.858/0001-00 – NIRE 35.300.509.544 

Rerratificação da Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

 

A Presidência do CAD (Conselho de Administração) da VIVÁ AGRI-ASSETS S/A, Companhia 
de capital fechado, CNPJ/MF 28.858.858/0001-00, NIRE 35.300.509.544, exercida por 
MAURÍCIO BELLODI, CPF/MF 083.441.568-23, RG 15.641.669-4 SSP/SP, nas atribuições que 
lhe são conferidas pelo Estatuto Social em vigor da Companha e conforme a legislação pátria, 
especificamente o art. 121, Parágrafo Único, da Lei 6.404/76 e Instrução Normativa 79/20 do 
DREI, RERRATIFICA as convocações realizadas anteriormente neste edital em 24, 25 e 26 de 
março de 2022, de todos os acionistas para Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral 
Extraordinária, a serem realizadas cumulativamente no dia 29 de Abril de 2022, às 9h00, na 
forma digital, sendo que a participação virtual e o voto poderão se dar mediante acesso ao 
aplicativo Zoom, dando-se na respectiva instalação: I – da Assembleia Geral Ordinária, com a 
presença de acionistas que representem no mínimo ¼ do capital social com direito a voto, com a 
Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras de 2021; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 
2021, e; c) apreciação de indicações de membros do Conselho de Administração e respectivas 
nomeações, com fixação de prazos de mandatos e remunerações; II – da Assembleia Geral 
Extraordinária, com a presença de acionistas que representem no mínimo ⅔ do capital social 
com direito a voto, com a Ordem do Dia: a) apreciação e votação do orçamento de 2022; b) 
fixação do limite de endividamento; c) Aumento de Capital através da emissão de novas ações; 
d) Alteração dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social e; e) Admissão de novo acionista. O link e 
respectiva senha para acesso ao aplicativo Zoom serão disponibilizados previamente aos 
acionistas, que poderão participar e votar diretamente por si ou mediante procuração outorgada 
nos termos do art. 126, § 1º, da Lei 6.404/76. São José do Rio Preto (SP), 12/04/2022. 
MAURÍCIO BELLODI – Presidente do Conselho de Administração. 



#DIÁRIODOBOB 

Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com exclu-
sividade para o jornal  DHOJE às terças e quintas)
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SOCIAL

 (Dr. Renato Pupo de Paula, vereador, em sua sala na Câmara Munici-
pal em compasso de espera para o início da sessão em homenagem ao 
Secretário de Estado Marco Vinholi, com o prefeito de Catanduva, Pa-
dre Osvaldo de Oliveira Rosa e Roberto Toledo, titular desta coluna.)

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

O Senhor é meu 
pastor.

   Com o passar do Do-
mingo de Ramos, vamos 
chegando ao ápice da qua-
resma com destino a Páscoa, 
não sem antes celebrar com 
muita fé a Sexta Feira Santa. 
Oremos!   

Roda e avisa.
Dois nomes estão de qua-

rentena esperando para 
saber a preferência do Go-
vernador Rodrigo Garcia na 
escolha do seu vice. Na roda 
gigante sobem e descem com 
possibilidade na escolha, 
Edson Aparecido e Henrique 
Meirelles. Sem apostas! 

Saber e poder.
Os amigos já sabem e 

torcem para a promoção do 
Coronel Fábio Candido, gal-
gar o posto de comandante 
geral da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, pela 
liderança e capacidade no 
desempenho da função nes-
ta região onde desfruta de 
apoio de tropa com mais 
de 2 mil policiais em pra-
ticamente 100 municípios. 
A indicação deve ser feita 
pelo governador do Estado 
Rodrigo Garcia a qualquer 
momento. No silêncio da 
caserna o soldado corneteiro 
já está de prontidão. 

Vinholi virou rio-
-pretense.

O Jovem e experiente 
homem público, Marco Vi-
nholi, ex-Secretário de De-
senvolvimento Regional 
do governo de São Paulo 
e presidente do PSDB, foi 
homenageado na Câmara 
Municipal, pelo vereador e 
delegado de polícia Renato 
Pupo, com o título de Cida-
dão Honorário Rio-preten-
se. O colunista participou da 
mesa oficial, na sessão sole-
ne presidida pelo vereador 

Pedro Roberto. Amigo que 
somos, Vinholi confidenciou 
gratidão e deixou claro em 
seu pronunciamento a ale-
gria de se tornar um filho de 
São José do Rio Preto. 

A boa política.
O prefeito Edinho Araú-

jo discursou na Tribuna e 
relembrou o empenho de 
Vinholi para ajudar toda a 
região noroeste. Vinholi, no 
púlpito destacou que agora, 
também como rio-pretense, 
se torna mais uma peça po-
lítica importante na conexão 
Rio Preto - São Paulo. “Me 
orgulho em fazer parte da 
boa política, aquela que tra-
balha com convicção, olhan-
do para o futuro e pensando 
no que podemos realizar 
para melhorar de fato a vida 
das pessoas”.

Dória não, mas 
João.                                                                                  
Por favor, daqui pra fren-

te e enquanto não terminar 
a eleição para Presidente 
da República, não chamem 
mais João Dória de Dória, 
mas de João. Nada contra o 
sobrenome famoso e identi-
ficador, mas politicamente 
João é mais significativo 
e lembra o apóstolo João 
agraciado por Deus.

Primeiro e único.
Ao ler a manchete “Edi-

nho vai à Justiça contra au-
mento do próprio salário”, os 
ex-colegas do prefeito de Rio 
Preto na Assembleia Legis-
lativa ou na Câmara Federal 
em Brasília, vão pensar que 
o histórico e exemplar ho-
mem público está delirando 
ou foi acometido por um mal 
súbito caracterizado por um 
desmaio ou síncope (perda 
inesperada e repentina da 
consciência, caracterizada 
talvez por um desmaio ou sín-
cope). Vai que a moda pega!.

Expansão
O empresário Guto Covizzi 
recebeu semana passada, 
um grupo de convidados 
para falar sobre expansão 
da franquia Bella Capri. 
O evento foi restrito a in-
vestidores que querem 
apostar em um dos negó-
cios que mais crescem no 
Brasil: as franquias de ali-
mentação. A Bella Capri, 
que atualmente tem 40 
lojas em operação, quer 
chegar a 100 lojas nos pró-
ximos anos.

Feijoada do Palácio
O empresário Carlos Gianellini, Presidente do Rotary Club 
de São José do Rio Preto Palácio das Águas, mandou avisar 
que no próximo dia 1 de maio, feriado, realiza a 18ª edição 
da tradicional Feijoada do Palácio, 100% benefi cente, para 
a AACD e Serviço Social São Judas Tadeu e outras ações 
do Rotary Internacional, com retirada drive-thru na Paró-
quia São Judas Tadeu. Cada Kit custa R$70,00 reais e serve 
(muito bem) 2 pessoas.

Nova exposição
Quem passar pelo Espaço Cultural Iguatemi a partir da 
próxima quarta-feira, 13 de abril, encontrará uma nova ex-
posição de arte. “Águas” é o título da mostra que contará 
com obras da artista plástica Cláudia Cabral e curadoria da 
escritora e poetisa Nidia Puig.

Amiga do Autista
Para uma empresa que é “Amiga do Autista como o parque 
aquático Hot Beach Olímpia nada melhor do que comemo-
rar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, rece-
bendo autistas e suas famílias. Foi o que ocorreu no último 
sábado. A Associação Amor Autista da Estância Turística 
de Olímpia foi a convidada para uma manhã de diversão 
e lazer no parque aquático e para conferir as adaptações já 
realizadas para melhor atender este público. 

Casamento
O jovem advogado Dr. Luís Otávio (Tavinho) Sartarelli 
está de casamento marcado com Marina Thomaz Arid, 
para o próximo dia 23 de abril. A cerimônia religiosa será 
na Igreja da Redentora. Tudo como manda o fi gurino.  
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ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
VISITANTES SEMPRE DÃO PRAZER. 

SENÃO QUANDO CHEGAM, PELO ME-
NOS QUANDO PARTEM. Sorria, beba 

muita água e seja feliz!

SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL

(17) 2139 9200 I Rua Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - São José do Rio Preto - SP

Excelência para você viver bem

MARINEZ (LALA) Osti convida para o lançamento 
dos eu livro “Memórias do Coração”, no Terraço Ammici – 
Quinta do Golfe, no dia 11 de maio, a partir das 19h. Toda 
renda da venda dos livros será revertida para Instituições 
de Caridade.

CAROL DEGANO Seba, e o marido, o cirurgião plás-
tico Dr. Jorge Seba, retornam neste final da semana santa, 
depois de uma temporada de férias esquiando na Suiça. 

MARI LUCHEZI, rio-pretense da Briani Assessoria 
Esportiva, ficou com o terceiro lugar na classificação geral 
feminina na Maratona Internacional de São Paulo, no do-
mingo passado.   

O SESC RIO PRETO apresenta nesta quarta-feira, 
dia 13, a partir das 19h30, a atividade “Leituras Afetivas”, 
com educadoras do Programa Juventudes. A leitura de abril 
será do livro “O Amanhã não está à venda”, autor indígena 
Ailton Krenak. Gratuito. 

COM ORGANIZAÇÃO do SIMM – Sindicato da In-
dústria do Mobiliário de Mirassol, a edição 2022 da Movin-
ter já tem data marcada. A mostra será nos dias 28, 29 e 30 
de junho, no estacionamento coberto do Shopping Iguatemi, 
das 14h às 20h. 

Festa Pé na Areia no Hot Beach

Marcos Bittencourt, gerente-geral comercial do Grupo Ferrasa, 
empresa que detém o Hot Beach Parque & Resorts. 
Foto Luizinho Bueno

O requisitado DJ Gustavo 
Mota agitando o espaço da 
festa Ibiza Beach. Foto Luizi-
nho Bueno

Moçada bonita no clima da festa Pé na Areia no Parque Aquático 
Ibiza Beach. Foto Luizinho Bueno

Foi tudo de bom e mui-
to animado a Festa Pé na 
Areia, aproveitando a che-
gada do outono, mas a tem-
peratura no Hot Beach Par-
que & Resorts segue quente. 
Além de diversão aquática 
e praia em pleno interior 
durante o dia, foi aberta 
a temporada de eventos e 
shows noturnos. No dia 2, 
passado, o parque aquático 
Hot Beach Olímpia realizou 
a 1.º Festa Pé na Areia com 
muita moçada bonita de vá-
rias cidades, que teve como 
atração principal o DJ Gus-
tavo Mota, que participou 

dos eventos Lollapalooza e 
Rock in Rio, um dos maio-
res nomes da música ele-
trônica brasileira. O line up 
da noite contou com Stu-

Quiss, Victor Martade e Su-
matra. A festa foi realizada 
na área da praia do parque 
aquático espaço Ibiza  Bea-
ch Olímpia. 

Matheus Miranda em sua mara-
vilhosa festa de 19 anos na Chá-
cara Mantena, Estância Jockey 
Clube. Foto Luizinho Bueno
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Golpe de mestreGolpe de mestre
VISITANTES SEMPRE DÃO PRAZER. 

SENÃO QUANDO CHEGAM, PELO ME-
NOS QUANDO PARTEM. Sorria, beba 

muita água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211
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