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UPA Jaguaré volta 
a ter médicos
pediatras amanhã

SAÚDE

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou nes-
ta terça-feira (12) que os 
atendimentos pediátricos 
na rede municipal passa-

rão por mudanças e me-
lhorias. A principal delas 
é o retorno das consultas 
na UPA Jaguaré a partir 
desta quinta-feira (14), sus-

pensas há quase um mês. 
Segundo a Saúde, os aten-
dimentos na UPA Jaguaré 
serão de segunda a sex-
ta, das 18h às 22h. Outras 

ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO
Completando um ano, 
clínica de psicologia da 
Famerp registra média 
de 160 atendimentos por 
semana. CIDADES Pág.5

unidades também tiveram 
reajustes no atendimentos 
pediátricos, essas já valendo 
a partir desta quarta-feira 
(13). CIDADES Pág.6

FLAG

Rio Preto 
Weilers fica 
com 3º lugar 
na Copa 

Os atletas de Badminton do 
Sesi de Rio Preto iniciaram 
a temporada 2022 com 
vitórias nos campeonatos 
estaduais e nacionais. Ao 
todo, foram 20 medalhas. 
ESPORTES  Pág.6

ESPORTES

Badminton 
traz vitórias 
no estadual 
e nacional
ESPORTES Pág.6

ITINERANTE

Balcão  atende 
49 e promove
contratação 
de quatro
O Balcão de Empregos Iti-
nerante de Rio Preto iniciou 
suas atividades de abril com 
49 atendimentos, 160 cur-
rículos impressos e quatro 
contratações diretas, resul-
tados da primeira atividade 
da unidade móvel no mês, 
nesta segunda-feira (11), 
no CRAS da Vila Toninho. 
Lançado no último dia 24, o 
Balcão de Empregos Itine-
rante fechou o mês de mar-
ço com 342 atendimentos 
realizados.
CIDADES  Pág.5

Rio Preto terá 
missas na Páscoa

A Diocese de Rio Preto volta a ter uma programação de 
celebrações presenciais da Páscoa neste ano, depois das 
cerimônias serem suspensas por conta das restrições da 
pandemia. Veja a programação de missas e celebrações 
no portal do DHoje Interior. CIDADES  Pág.5

ATÉ 40%

Exportações 
e importações 
crescem no 
trimestre
Nas exportações, Rio Preto 
contabilizou US$ 6,5 mi-
lhões em negociações nos 
três primeiros meses. Nas 
importações o aumento foi 
de 40,8%, registrando US$ 
46,2 mi. CIDADES Pág.5

CARNE BRANCA

Peixarias já 
vendem mais 
na semana 
de Páscoa
É tradição dentro da fé cris-
tã comer peixe na Semana 
Santa. O costume é uma 
forma de praticar o jejum e 
abstinência. Por isso, a de-
manda cresce nessa época 
do ano. CIDADES Pág.5

ÁREA  AZUL
ISENTA

Projeto que isen-
ta profissionais da 
Educação do paga-
mento vai à sanção. 
POLÍTICA  Pág.3

CATÓLICOS

O secretário de saúde Aldenis Borim divulgou um vídeo informando que alguns 
pediatras de outras unidades se colocaram à disposição para atuar na UPA
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Receba notícias pelo 
whatssap

Natalice Maria Dos Santos, natural 
de Estância de Sergipe, faleceu aos 
67 anos de idade. Era casada com 
Sr. Manoel Messias dos Santos e 
deixa os filhos José Marcelo, Matias, 
Sara e Miriam. Será sepultada no 
dia 12/04/2022 às 17h, saindo seu 
féretro do velório de Cedral para o 
Cemitério de Cedral.

Ayrton Vieira da Silva Junior, natural 
de São José do Rio Preto-SP, faleceu 
aos 64 anos de idade. Deixa os filhos 

FALECIMENTOS E MISSAS

Glaucia, Li Katielly e Ayrton Kelvin. 
Será sepultado no dia 12/04/2022 
às 14h, saindo seu féretro do velório 
São João Batista para o Cemitério 
São João Batista.

Floriano Ferreira, natural de Ca-
tanduva-SP, faleceu aos 64 anos de 
idade. Era casado com Sra. Regina 
Celia Sant’Anna Ferreira e deixa os 
filhos Beatriz, Augusto, Fernando, 
Ricardo, Marcelo e Alexandra. Será 
sepultado no dia 12/04/2022 às 15h 

30min, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Ce-
mitério São João Batista.

 Wellington Tomaz, natural de São 
Paulo-SP, faleceu aos 40 anos de 
idade. Era casado com Sra. Milene 
Lopes Antonio Tomaz e deixa o filho 
Murillo Lopes Antonio Tomaz. Será 
sepultado no dia 12/04/2022 às 16h 
30min, saindo seu féretro do velório 
São João Batista para o Cemitério 
São João Batista.

Nos dias atuais, embora as 
mulheres tenham conquistado 
diversos direitos através de 
lutas, muitas resultando em 
leis, a desigualdade de gênero 
continua fazendo parte do dia 
a dia da nossa sociedade.

Essa falta de igualdade 
e equidade é amplamente 
demonstrada quando, para 
termos nossos direitos respei-
tados, é preciso regulamentá-lo 
em lei.

A exemplo disso, dentre 
diversas leis que visam garantir 
o direito das mulheres, temos 
a  Lei nº 14.245/2021, que visa 
coibir a prática de atos atenta-
tórios à dignidade da vítima 
em audiência de instrução e 
julgamento, e, em especial, nas 
que apurem crimes contra a 
dignidade sexual, determinan-
do que todas as partes e demais 
sujeitos processuais presentes 
no ato deverão zelar pela inte-
gridade física e psicológica da 

ARTIGO

A voz das mulheres e sua importância 
na democratização dos debates 

E mais: nem mesmo a lei é capaz de 
coibir as agressões e a violação dos 
nossos direitos. Pois na maioria das 
vezes, há uma luta ainda maior para 
que a lei seja cumprida 

vítima. 
Ainda, recentemente, a Lei 

14.321/2022 também foi san-
cionada, tipificando como crime 
de violência institucional as 
ações de agentes públicos que 
submetam vítimas ou testemu-
nhas de crimes a procedimentos 
desnecessários, repetitivos, e 
invasivos, gerando ainda mais 
sofrimento e estigmatização, 
principalmente em crimes con-
tra a dignidade sexual.

Ora, em pleno século XXI, é 
necessária a edição de leis para 
que o princípio Constitucional 
da Dignidade Humana seja 
respeitado.

E mais: nem mesmo a lei é 
capaz de coibir as agressões e 
a violação dos nossos direitos. 
Pois na maioria das vezes, há 
uma luta ainda maior para que 
a lei seja cumprida. 

É preciso refletir: em que 
ponto como sociedade nós es-
tamos errando?

Desde crianças somos en-
sinados a sermos homens e 
mulheres e, com isso, uma série 
de regras de comportamento 
para cada gênero. Até mesmo 
a forma de se comunicar e se 
expressar é ensinada de forma 
diferente para cada gênero. Isso 

influencia diretamente sobre o 
modo que agimos no decorrer 
da nossa vida.

Como consequência, quando 
homens e mulheres ocupam o 
mesmo espaço, não são poucas 
as vezes que mulheres são si-
lenciadas.

Em 2017, durante uma 
sessão plenária, a Ministra 
Cármen Lúcia deu uma lição 
sobre desigualdade de gênero 
no Superior Tribunal Federal, 
quando o  Ministro Luiz Fux 
interrompeu a fala da Ministra 
Rosa Weber.

Na ocasião, a ministra  quei-
xou-se da desigualdade entre 
homens e mulheres na Corte 
ao dizer que os magistrados as 
interrompem constantemente. 

Ainda, ela chamou a atenção 
do Ministro Fux quando ele dis-
se que concedia a palavra para 
que Rosa Weber proferisse o seu 
voto.  “Como concede a palavra? 
É a vez dela votar. Ela é quem 
concede, se quiser, um aparte ”.

Em seguida, ela citou uma 
pesquisa que diz que em todos 
os tribunais constitucionais 
onde há mulheres, as ministras 
são 18 vezes mais interrompidas 
do que os ministros.

Esse é apenas um exemplo 

de que muito ainda precisa ser 
feito para alcançarmos a tão 
sonhada igualdade de gênero,   e 
que a desigualdade atinge todos 
os espaços. É muito importante 
termos a consciência de que 
para combater a desigualdade, 
temos que buscar uma mudança 
de pensamento e comporta-
mento coletivo, de homens e 
mulheres.

 Mais do que isso, é preciso 
que todos se conscientizem de 
que,  para garantir os direitos 
das mulheres, é imprescindível a 
participação feminina em todas 
as esferas da sociedade. Mas 
muito mais que participação, é 
necessário que sejamos ouvidas 
verdadeiramente.

E isso deve ocorrer a partir 
de compromissos assumidos 
pelas autoridades responsáveis 
pela ordem social e por todos.

 É dever de todos olhar para 
as mulheres a nossa volta e 
entender que somente com a 
participação e  do protagonismo 
feminino, é que teremos a pos-
sibilidade de construir uma so-
ciedade mais justa e igualitária, 
onde todas as vozes possam ser 
ouvidas, sem nenhuma forma 
de silenciamento, seja de modo 
expresso ou velado.

Daiana Pessoa, Advoga-
da especialista em Direito 
da Mulher, Líder do Comitê 
Vozes e do Comitê Comuni-
cação do Grupo Mulheres 
do Brasil, Núcleo Rio Preto. 
Instagram: @daianapesso-
aadv

Em acidentes automobi-
lísticos, geralmente temos 
uma combinação de fatores 
que acabam produzindo o 
evento. Pode haver falha 
humana, seja por abuso na 
velocidade, seja por perda 
de concentração, como tam-
bém a falha estrutural, como 
um pneu que fura ou uma 
pane elétrica. 

Em qualquer contexto, 
existe um conceito extrema-
mente importante quando 
queremos dimensionar a 
gravidade do acidente. Esse 
conceito é conhecido como 
a cinemática do trauma, 
que representa, em palavras 
mais simples, como foi o 
movimento de um corpo 
ou um objeto durante o 
acidente.

Esse movimento vai de-
pender de alguns fatores 
como a velocidade do veí-
culo, a energia do impacto 
do carro com outro objeto 
e algumas condições de 
segurança muitas vezes su-
bestimadas, como o uso do 
cinto de segurança. 

A cinemática de um aci-
dente automobilístico nos 
ensina uma máxima: se uma 
pessoa foi ejetada ou lança-
da brutalmente para fora 
do veículo, após o impacto, 
devemos assumir que o aci-
dente foi realmente grave e 
que existe um considerável 
risco de morte para a vítima.

Além disso,  quanto 
maior a distância entre o 
ponto de impacto e o local 
que a vítima lançada para 
fora do carro foi encontrada, 
mais violento e trauma e o 
risco de morte. 

Impactos 
cardiovasculares 
O acidente automobilís-

tico que acometeu Rodrigo 
Mussi reflete exatamente 
o que foi descrito anterior-
mente. O impacto foi violen-
to, o ex-BBB não usava cinto 
de segurança e acabou sendo 
lançado brutalmente para 
fora do veículo.

Em um acidente auto-
mobilístico assim, o carro 
vinha em movimento e sua 
tendência natural era man-
ter este movimento. Porém, 
quando uma interrupção 
súbita ocorre (a batida), 
dizemos que houve uma 
desaceleração súbita e com 
grande liberação de energia. 
Esse evento é diferente de 
uma freada suave e contro-
lada e, por este motivo, pode 
ser letal para nossos órgãos. 

Mussi foi vítima de uma 
brutal desaceleração seguida 
de ejeção de seu corpo para 
fora do veículo. Sem fazer 
qualquer tipo de exame 
clínico ou exames de ima-
gem, pode-se afirmar que o 
acidente foi muito grave, que 
houve lesão estrutural de 
muitos órgãos e que existe 
risco de morte.

Não vou falar aqui de 
traumas que Mussi pode ter 
sofrido, pois não o avaliei. 
Mas, sim, mostrar do ponto 
de vista cardiovascular quais 
problemas você pode ter 
em um grave acidente, para 
reforçar a importância de 
seguir todas as orientações 
de segurança ao dirigir. 

1) Fraturas de 
costelas
O lançamento do corpo 

de Mussi, que estava no 
banco de trás, sem a esta-
bilidade dada pelo cinto de 
segurança, pode provocar 
lesão direta no tórax, fratura 
de costelas seguida de perfu-
ração dos pulmões. A lesão 

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

pulmonar, além de compro-
meter a função respiratória, 
pode gerar instabilidade dos 
parâmetros cardiovasculares, 
como queda de pressão arte-
rial e restrição dos batimen-
tos cardíacos. 

2) Contusão cardíaca
Este desprendimento de 

energia sobre o tórax, fron-
talmente, pode gerar uma 
onda de impacto tão violenta 
a ponto de lesionar a mem-
brana que protege o coração 
e o próprio músculo cardíaco. 
Como consequência, a pessoa 
pode conviver, por tempo 
indeterminado, com dor to-
rácica e episódios de arritmia 
cardíaca. 

3) “Explosão “ de 
vasos sanguíneos

O trauma direto no tó-
rax pode ocasionar o rom-
pimento ou “explosão” de 
vasos sanguíneos de médio 
e grande calibre, culminan-
do com graves hemorragias 
internas. A pessoa começa a 
ficar pálida e gradativamente 
vai perdendo a consciência. 

4) “Descolamento” 
de vasos sanguíneos

O temido mecanismo da 
desaceleração súbita pode 
provocar o “descolamento “ 
de vasos sanguíneos em rela-
ção aos seus pontos naturais 
de fixação dentro do corpo. 
Esta ocorrência talvez seja 
a mais grave de todas, pois 
pode resultar em hemorragia 
profusa e risco de morte em 
poucas horas. 

5) Infarto agudo do 
miocárdio

Em algumas situações, a 
onda de impacto pode não 
somente se propagar sobre 
o músculo cardíaco, como 
também atingir as artérias 
coronárias, responsáveis pelo 
fluxo sanguíneo do próprio 
coração. Uma vez lesadas, 
o sangue transportado por 
estas artérias extravasa, não 
irrigando adequadamente 
o músculo cardíaco. Como 
resultado, pode ocorrer um 
infarto naquele segmento do 
coração, devido a ausência de 
fluxo sanguíneo adequado. 

Digo tudo isso para re-
forçar que acidentes auto-
mobilísticos com a ejeção da 
pessoa para fora do veículo 
podem representar gravida-
de considerável e taxas de 
sobrevida reduzidas. Além 
do desafio que cerca o trauma 
craniano (lesão cerebral), 
existe a possibilidade de 
ocorrerem lesões cardiovas-
culares, muitas delas letais

Usar cinto de segurança, 
dirigir com velocidade con-
trolada, evitar bebidas alco-
ólicas quando for dirigir, ter 
autocrítica quanto ao nível de 
exaustão são medidas essen-
ciais para prevenir acidentes 
de grande porte e potencial-
mente fatais. 

Espero que Mussi e outros 
tantos brasileiros que estejam 
tentando se recuperar de aci-
dentes automobilísticos pos-
sam suportar e não sucumbir 
às graves lesões. De qual-
quer forma, fica a mensagem 
-um acidente automobilístico 
pode, dentre tantas coisas, 
comprometer nossa saúde 
cardiovascular e de muitas 
outras partes do corpo.

Prof. Dr. Edmo Atique 
Gabriel

**Cardiologista com 
especialização em Ci-
rurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coorde-
nador da Faculdade de 
Medicina da Unilago

Acesse o portal 
DHojeinterior

ARTIGO

A Páscoa da paz

O mundo convive com o 
drama de uma guerra em cur-
so, com repercussões dolorosas 
sobretudo para o povo ucrania-
no. No entanto, como disse o 
Papa Francisco, na audiência 
geral, no último dia 23 de 

março: “Não há vitória numa 
guerra: tudo é derrotado. Que o 
Senhor nos envie o seu Espírito 
a fim de nos fazer compreender 
que a guerra é uma derrota para 
a humanidade, para nos fazer 
compreender que a guerra deve 
ser derrotada”.

A história da humanidade, 
mesmo sendo marcada por di-
versos fenômenos de evolução, 
como por exemplo a tecnoló-
gica, parece demonstrar certa 
involução moral. Ou seja, depois 
da humanidade ter sofrido duas 
grandes guerras mundiais, al-
guns líderes mundiais demons-
tram indiferença aos sofrimen-
tos de seus semelhantes. Nas 
guerras e nos conflitos armados 
em curso, em diversas partes do 
mundo, interesses egoístas são 
colocados acima da promoção 
do bem comum, da justiça social 
e da paz entre os povos.

Um diagnóstico sobre o 
drama da guerra nunca será 
completo sem um olhar de fé, 

e, por isso, é justo recorrermos 
ao ensinamento da Bíblia Sa-
grada quando, em sua epístola, 
o apóstolo São Tiago apresenta 
algumas questões: “De onde 
vêm as guerras? De onde vêm 
as brigas entre vós? Não vêm, 
precisamente, das paixões que 
estão em conflito dentro de 
vós?” (Tg 4,1). Por trás de todo 
conflito, manifesta-se o mistério 
do pecado, a vontade de impor a 
própria vontade sobre os outros, 
a vontade de eliminar os outros 
porque os considero obstáculos 
para alcançar os próprios obje-
tivos egoístas.

Estamos para entrar no tem-
po litúrgico da Páscoa, onde 
ouviremos trechos dos Evan-
gelhos que narram as aparições 
de Jesus Ressuscitado. Gostaria 
de destacar o momento quando 
os discípulos se encontravam 
trancados em um lugar, pois 
estavam com medo, e ali Jesus 
se coloca no meio deles e diz: “A 
paz esteja convosco”. O Shalom 
de Deus é um dos primeiros 

dons do Senhor Ressuscitado, 
pois, tendo ele vencido o reino 
do pecado e da morte, por meio 
de sua Páscoa (passagem da 
morte à vida), Ele mesmo tem 
o poder de libertar o coração 
humano do medo, da inveja, 
do ódio, do egoísmo e de tudo 
aquilo que não é digno do ser 
humano.

Em nome da família Can-
ção Nova, desejo a todos uma 
Páscoa rica da paz do Cristo 
Ressuscitado. Que abramos as 
portas do nosso coração para 
que a paz de Cristo nos trans-
forme em promotores da paz, 
do perdão e da reconciliação, 
de modo que nossas famílias, 
nossas cidades, nossos países 
sejam lugares onde nos amemos 
como verdadeiros irmãos.

* Padre Wagner Ferreira da 
Silva é Vice-reitor do Santuário 
do Pai das Misericórdias e Vi-
ce-presidente da Comunidade 
Canção Nova.
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Política Mamãe Falei bobagem
A Comissão de Ética da Alespaprovou 
ontemo pedido de cassação do depu-
tado Arthur do Val (União Brasil) 

Boletins de ocorrência
Acordo judicial vai permitir que sejam 
inseridos os campos “identidade de 
gênero” e “orientação sexual” nos BOs

Divulgação

Divulgação SMCS

Os vereadores de Rio Preto 
aprovaram por unanimidade 
nesta terça-feira, 12, projeto 
de lei que isenta a cobrança de 
Área Azul para profissionais 
de educação da rede municipal 
de Rio Preto. A proposta foi 
aprovada no mérito, ou seja, 
segue para sanção ou veto 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB). 

Caso se torne lei a isenção 
se aplicaria aos profissionais 
de ensino como professo-
res, diretores e supervisores. 
“Vagas nas imediações são 

aquelas situadas num raio de 
até 100 metros do acesso à 
unidade de ensino”, afirma o 
documento. 

“O Poder Executivo, por 

Câmara aprova isenção de Área Azul 
para professores de Rio Preto

VAI À SANÇÃO OU VETO

Beneficiário deverá man-
ter o cartão credencial 
em local facilmente visí-
vel no interior do veículo

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

solicitação do profissional 
de ensino, expedirá cartão 
credencial de uso individual e 
exclusivo, contendo o nome e 
o cargo/função do beneficiário, 
indicando a unidade ou con-
junto de unidades de ensino e 
respectivos horários de desem-
penho de função cuja isenção é 
concedida”, consta no projeto. 

Para garantir a isenção 
do pagamento da Área Azul, 
o beneficiário deverá manter 
o cartão credencial em local 
facilmente visível no interior 
do veículo. Marcondes alegou 

que os profissionais da rede de 
ensino necessitam transportar 
grande volume de material 
didático, administrativo e 
bibliográfico, de forma que o 
estacionamento rotativo pago, 
caso da Área Azul, obriga-os a 
estacionarem seus veículos em 
locais distantes, forçando-os 
a carregarem peso de forma 
desnecessária. 

O projeto aprovado foi 
apresentado pelo vereador 
Fábio Marcondes (PL). Atual-
mente ele ocupa a Secretaria 
de Esportes, mas teve o pro-

Marcondes justificou afir-
mando que “os profissionais 
da rede de ensino necessitam 
transportar grande volume de 
material didático, administra-
tivo e bibliográfico, de forma 
que o estacionamento rota-
tivo pago, caso da Área Azul, 
obriga-os a estacionarem seus 
veículos em locais distantes, 
forçando-os a carregarem peso 
de forma desnecessária”. 

Mesmo aprovado o projeto 
recebeu pareceres de ilegalida-
de e inconstitucionalidade da 
Diretoria Jurídica da Câmara.

LEITOS COVID

TCE julga regular convênio entre 
Santa Casa e Prefeitura

LIBERADO

100
METROS das unidades 
escolares onde 
o profissional da 
Educação atua 
e presta serviço

O Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo julgou re-
gular convênio firmado entre 
a Prefeitura de Rio Preto e a 
Santa Casa para prestação 
de serviços de saúde hospi-
talar com contratação de 48 
leitos de UTI para o combate 
a pandemia de Covid para os 
usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
O valor do convênio foi de R$ 
6,9 milhões. O contrato fir-
mado se estendeu entre no-
vembro de 2020 a fevereiro 
de 2021. 
No ano passado decisão do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo julgou improcedente 
uma ação popular protocola-
da pelo advogado rio-preten-
se Rogério Vinicius dos San-
tos que questionava convênio 
celebrado entra a Santa Casa 
de Rio Preto e a Prefeitura.
A ação apontava irregulari-
dades na prestação de servi-
ços de saúde hospitalar aos 

usuários do SUS, durante o 
enfrentamento da pandemia 
de Covid-19 no município e 
pedia a restituição aos cofres 
públicos de eventuais valores 
indevidamente pagos pelo go-
verno municipal. 
Na ação Rogério dos Santos 
aponta que sejam realizados 
“descontos, incidentes nos 
próximos repasses pecuni-
ários, relativamente aos va-
lores que teriam sido inde-
vidamente transferidos, em 
decorrência da mera dispo-
nibilização de vagas na UTI, 
sem a efetiva utilização.” 
A prestação de serviços entre 
a Santa Casa e a Prefeitura de 
Rio Preto, de acordo com o 
convênio, permitiu disponi-
bilização de leitos de UTI, ao 
custo de R$ 1,4 mil por cada 
unidade, para o período de 16 
de abril a 5 de maio de 2020 e 
R$ 1,6 mil para o período de 
maio a agosto do mesmo ano. 

Segundo o relator do TJ, não 
há evidencias que comprova-
riam gastos excessivos já que 
“não há que falar no exces-
so do valor correspondente 
a 50%, com relação àquele 
constante da Tabela do SUS.” 
O relator Francisco Bianco 
diz que a prestação de servi-
ços por parte do hospital “não 
ostenta nenhuma ilegalidade, 
por força da disponibilização 
do serviço ao Ente Público”, 
finaliza. 
Já na decisão de agora do Tri-
bunal de Contas - que julgou 
favorável o convênio - o rela-
tor Sidney Estanislau Beral-
do, afirma a “inexistência de 
falhas formais, que o ajuste 
foi devidamente formalizado 
com entidade sem fins lu-
crativos para a prestação de 
serviços de saúde de forma 
complementar ao SUS, em 
conformidade com os termos 
do artigo 199, § 1º, da Cons-

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou regular convênio

FISCALIZAÇÃO

Servidores elegem novos 
conselheiros para a RioPretoPrev

A eleição para conselheiros da 
RioPretoPrev definiu os dois 
novos membros do Conse-
lho Municipal de Previdência 
(CMP) e um para o Conselho 
Fiscal, o pleito aconteceu de 
forma remota entre os dias 7 a 
12 de abril. 
No Conselho Municipal de 
Previdência a disputa foi pe-
las duas vagas de servidores 
Ativos - participaram do pleito 
1.094 votantes. Sendo que fo-
ram eleitos os servidores: Ro-
simere Cleide Souza Desidério 

 O presidente Jair 
Bolsonaro (PL) cresceu 
quatro pontos porcentuais 
em São Paulo e se aproxi-
mou de Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), que, por sua vez, 
ficou estagnado. Segundo 
pesquisa Ipespe divulgada 
nesta segunda-feira, 11, o 
chefe do Executivo passou 
de 26% a 30% nas inten-
ções de voto, enquanto 
Lula se manteve com 34%. 
Na pesquisa espontânea, 
aquela em que os entre-
vistados expressam sua 
preferência sem que seja 
lida uma lista de opções, 
Bolsonaro e Lula têm 28% 
e 29%, respectivamente.

Bolsonaro

O valor do convê-
nio foi de R$ 6,9 
milhões. O contra-
to firmado se es-
tendeu entre no-
vembro de 2020 a 
fevereiro de 2021

Câmara aprova isenção de Área Azul para professores de Rio Preto por unanimidade nesta terça-feira

jeto subscrito pelo vereador 
Rossini Diniz (PL) que ocupa 
atualmente sua cadeira. 

 O governador Ro-
drigo Garcia sancionou a 
lei que cria o Código de 
Defesa do Empreendedor 
no Estado, com normas de 
proteção à livre iniciativa e 
ao livre exercício da ativida-
de econômica, assim como 
disposições sobre a atuação 
do Estado como agente re-
gulador. A nova legislação 
permitirá um ambiente re-
gulatório amigável para as 
atividades produtivas, com 
maior liberdade econômica. 
Essa inciativa reduz a inter-
ferência do poder público na 
economia ao trazer clareza 
de informações e desburo-
cratização dos processos.

Garcia
 A Câmara de Rio 

Preto aprovou a legalidade 
do projeto que cria bônus 
financeiro para professo-
res da rede municipal de 
ensino que não registrarem 
falta injustificada ao longo 
do ano letivo. Denominado 
“Educador Presente”, caso 
vire lei, professores po-
derão ganhar pagamento 
extra de até R$ 1,8 mil.  
Atualmente o Bônus é de 
R$ 1.831,74, e corresponde 
a 50% do valor do código 
BC-01 da Tabela de Bases 
de Cálculos da Lei Comple-
mentar 539, de junho de 
2017. Agora pro0jeto segue 
para votação do mérito.

Professores

(diretora de escola, E.M. Gra-
ciliano Ramos) com 338 votos 
e Giuliano Cleber Coltro (ana-
lista contábil no Semae -Ser-
viço Municipal Autônomo de 

Água e Esgoto) com 333 votos 
A escolha de um novo mem-
bro para Conselho Fiscal teve 
a participação de 902 servido-
res. Foi eleito como titular o 
servidor João Pedro Fortuna-
to Delarmelino Silva (profes-
sor PEB I na E.M. Dep. Sylvio 
Benito Martini) com 474 votos 
e como suplente a servidor Fa-
biano Luís Medeiros Sanches 
(Guarda Civil Municipal na 
GCM) teve 383 votos, foram 
22 votos nulos e 23 brancos. O 
mandato é de 2022/2024 tem 
início em junho e a posse dos 
novos conselheiros vai acon-
tecer no mesmo mês, porém 
a data ainda não foi definida.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Rejeitada 
denúncia de
rombo na 
Riopretoprev

A Câmara de Rio Preto 
decidiu não responsabi-
lizar o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) sobre apon-
tamentos feitos pelo Con-
selheiro da Riopretoprev, 
Carlos Henrique de Olivei-
ra, de suposta fraude em 
documentos com objetivo 
de aliviar o rombo finan-
ceiro da autarquia. 

O conselheiro protoco-
lou denúncia sobre prová-
vel infração político-admi-
nistrativa contra o prefeito 
Edinho Araújo (MDB). 
Segundo ele, o possível 
rombo atuarial (déficit) de 
R$ 2,2 bilhões nas contas e 
não R$ 1,9 bi como aponta 
o governo. 

Carlos Henrique pro-
tocolou a denúncia no 
Legislativo no último dia 
4.  Segundo ele, o gover-
no Edinho teria utilizado 
mecanismo ilegal para re-
duzir o déficit ““de R$ 2,2 
bilhões para R$ 1,8 bilhão 
tem proibição legal e foi 
utilizado com o objetivo 
de ludibriar os segurados e 
manter os atuais percentu-
ais de equacionamento do 
déficit atuarial.”

O governo Edinho ale-
ga que tudo se encontra 
dentro da legalidade e os 
números apresentados 
pela administração de-
correm de novos cálculos 
como tempo de contribui-
ção de servidores públicos 
do município.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHoje

Caso se torne lei 
a isenção se apli-
caria aos profis-
sionais de ensino 
como professores, 
diretores e super-
visores

Arquivo DHoje
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CIDADES Olímpia contra dengue
Olímpia vai expandir a nebulização contra 
a dengue para novos bairros: Harmonia, 
Quinta da Colina e Ribeiro dos Santos

Agronegócio
O Valor Bruto da Produção Agropecu-
ária (VBP) deverá alcançar R$ 1,227 
trilhão este ano, 1.4% mais que 2021

Policiais militares ambien-
tais do 4º Batalhão apreende-
ram 833,38 quilos de pescados 
na ‘Operação Pré-Semana 
Santa’, realizada entre os dias 
4 e 10 de abril. 

A blitz aconteceu nos prin-
cipais rios e reservatórios 
abrangidos pelo Batalhão, 
sendo a maioria em Rio Preto 
e região. 

SEMANA SANTA

Ambiental apreende 
833 quilos de peixes

DROGAS

PM acha maconha em urso de pelúcia 
e usa Águia para prender traficante

Segundo a Ambiental, a 
fiscalização resultou em 125 
boletins de ocorrência por 
pesca, 254 autos de infração 
ambiental e R$ 251.382,48 em 
multas arbitradas. 

Ao todo, foram fiscalizados 
2.257 pescadores e 838 em-
barcações, além disso foram 
apreendidos 24.464 metros 
de redes e 64 embarcações. 
 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE

Um rio-pretense, conhecido 
nos meios policiais pelo seu 
envolvimento com o tráfico 
de drogas, foi preso em fla-
grante pela PM de Rio Preto, 
na manhã desta segunda-fei-
ra, 11, no João Paulo II. 
O helicóptero Águia ajudou 
na captura do criminoso. Se-
gundo os policiais militares, 
ao ver a viatura o acusado 
saiu correndo, pulou o muro 
de uma residência e jogou 
uma sacola no chão. 
Com o apoio da aeronave, os 
pms conseguiram conter o ho-
mem e apreenderam 39 por-
ções de maconha e R$ 53,30 
que estavam no acessório. 

 Urso
Acionados na noite desta se-
gunda-feira, 11, para uma 
ocorrência de violência do-
méstica no Santa Clara II, em 
Rio Preto, policiais militares 
acabaram por fazer um fla-
grante de tráfico de drogas. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, a corporação re-
cebeu uma denúncia anônima 
de que um jovem, de 21 anos, 

estaria agredindo a esposa. 
Com apoio de quatro viatu-

ras, os pms foram até o local, 
onde o suspeito correu, mas 
foi capturado. 
Em revista na propriedade os 
militares encontraram uma 
sacola com 30 invólucros 
com maconha. No lixo do ba-
nheiro havia R$ 100. 
Com apoio do Canil do Baep 
foi possível localizar dentro 
de um urso de pelúcia mais 
quatro porções de maconha. 
O acusado teve a prisão con-
firmada por tráfico.

Ambiental apreende 833 quilos de peixes durante operação

PM prende traficante de drogas com ajuda do Águia

Divulgação

Um homem, de 36 anos, 
morreu em um acidente na tar-
de desta segunda-feira, 11, na 
BR-153, próximo ao município 
de Bady Bassitt. 

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), o 
veículo seguia para a cidade 
de Penápolis, quando a moto-
rista, uma mulher, de 29 anos, 
perdeu o controle da picape e 
capotou várias vezes. 

Ela ficou levemente ferida e 
foi encaminhada para o pron-
to-socorro de Bady Bassitt. 
O passageiro não resistiu aos 
ferimentos e morreu no local. 

No momento do acidente, o 
condutor de um carro se assus-
tou e saiu da pista, colidindo 
contra um barranco. Ele e o 
acompanhante não se feriram. 

O corpo da vítima foi en-

Capotamento mata passageiro na 
BR; polícia investiga morte de bebê

OCORRÊNCIAS

caminhado para o IML de Rio 
Preto.

Morte bebê
O 4º DP de Rio Preto vai 

investigar as causas da mor-
te de uma bebê, de quatro 
meses. Segundo o boletim de 
ocorrência, policiais militares 
foram chamados, na noite des-
ta segunda-feira, 11, no Jardim 
Itapema, e ao chegaram no 

local o Resgate já estava na 
residência. 

Os socorristas tentaram, 
sem sucesso, ressuscitar a 
recém-nascida, que estava sob 
cuidados de uma babá, junto 
com uma irmã. 

Segudo a polícia, a mulher 
levou mais de uma hora para 
pedir ajuda e disse que a mãe 
das crianças estava trabalhan-
do em casas de prostituição. 

A babá prestou depoimento 
e foi liberada. A avó da vítima 
estava abalada e não conseguiu 
falar com os pms. 

A cr iança apresentou 
crise convulsiva, dispneia e 
aspiração de leite, com in-
dícios de engasgamento. O 
caso foi registrado no Plan-
tão como homicídio culposo. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE

Veículo seguia para a 
cidade de Penápolis, 
quando a motorista, uma 
mulher, de 29 anos, per-
deu o controle

Veículo seguia para Penápolis, quando a motorista, uma mulher, de 29 anos, perdeu o controle

Colecionador 
de armas reage 
a assalto e atira 
em ladrão

Após invadir a casa 
de um colecionador de 
armas, na avenida Dr Ani-
loel Nazareth, no bairro 
Mançor Daud, em Rio 
Preto, na noite desta se-
gunda-feira, 11, um assal-
tante acabou baleado pelo 
morador. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o marginal 
entrou pela cozinha e car-
regava uma sacola com di-
versas semijoias, dinheiro 
e ferramentas quando foi 
visto pelo dono do imóvel. 

Os homens entraram 
em luta corporal e o cri-
minoso pegou uma faca 
e tentou se esconder no 
quarto em que a mãe e a 
irmã da vítima estavam. 

O colecionador fez dois 
disparos contra o ban-
dido, chamou o Resgate 
e a PM. O indiciado foi 
socorrido pelo Samu para 
o Hospital de Base, onde 
permanece internado sob 
escolta policial. Já a víti-
ma prestou depoimento 
no Plantão e foi liberada.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Furto em escola
Um ladrão invadiu a creche 

Irmã Julieta, no Jardim Urano, 
em Rio Preto, no último domin-
go, 10, e furtou chocolates que 
seriam distribuídos a alunos do 
colégio. 

A unidade escolar atende 
286 crianças e o marginal levou 
82 caixas de bombons. Para 
entrar no imóvel, o criminoso, 
que foi filmado por câmeras de 
segurança, quebrou o vidro da 

sala da coordenação. 

Bagunça
Além do furto, ele bagunçou 

documentos, segundo o boletim 
de ocorrência registrado na 
Central de Flagrantes. 

A Polícia Civil investiga 
o caso na tentativa de iden-
tificar e localizar o bandido. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE

LEVOU CHOCOLATES

Divulgação

Divulgação

Bandido invade creche no Jardim Urano e furta chocolates

Aposentado 
perde R$ 44 mil 
em falso site 
de leilão

Um idoso, de 61 anos, 
teve um prejuízo de R$ 
44.720,00 após ser en-
ganado por golpistas. Ele 
compareceu na Central 
de Flagrantes de Rio Pre-
to, na tarde desta segun-
da-feira, 11, para registrar 
queixa de estelionato. 

Veículo
Segundo o boletim de 

ocorrência, a vítima en-
trou em um site falso de 
leilão e após escolher um 
veículo, deu o lance e fez 
duas transferências para 
os bandidos. 

Outa empresa
O aposentado só per-

cebeu a farsa quando foi 
retirar o automóvel no 
suposto pátio da leiloeira 
e ao chegar no endereço 
descobriu que pertencia a 
outra empresa. A Polícia 
Civil irá investigar o caso. 
 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

da REDAÇÃO

da REDAÇÃO

da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Baep apreende 
arma e droga 
com jovem 
em abordagem

Durante patrulhamen-
to de rotina no Nova Es-
perança, em Rio Preto, na 
manhã desta segunda-fei-
ra, 11, policiais militares 
do Baep abordaram um 
adolescente, de 16 anos, 
e apreenderam drogas, 
dinheiro e uma arma de 
fogo. 

Em revista pessoal, 
foram achados uma por-
ção de maconha e R$ 57. 
Já em sua casa, em cima 
de dois colchões, os pms 
apreenderam duas balan-
ças digitais, R$ 100, nove 
porções do entorpecente, 
uma faca, rolo de papel 
filme e um martelo de 
borracha. 

Também no quarto do 
infrator foi confiscado um 
revólver, calibre 38, com 
seis munições intactas, 
que ele alegou ter para 
se defender por causa da 
‘guerra de bairros’. 

O adolescente foi enca-
minhado à Central de Fla-
grante, ouvido e liberado 
ao responsável.

Da REDAÇÃO

Arnaldo Antunes

PM apreende maco-
nha enterrada e em 
urso de pelúcia com 
traficante; em outra 
ocorrência 
usa Águia para 
prender acusado 

Morta em apartamento
Uma mulher, de 53 anos, foi 

achada morta em seu aparta-
mento, na manhã desta segun-
da-feira, 11, no Dom Lafayete, 
na Região Norte de Rio Preto. 

Mau cheiro
Incomodado com o mau 

cheiro, o zelador do prédio con-
versou com o síndico a respeito. 
Acreditando que era sujeira, 
acionaram o Samu e a PM. 

Quando os policiais che-
garam os socorristas haviam 
achado o corpo caído no chão e 
várias moscas ao redor. 

Há dias
Pelo estado do cadáver, a ví-

tima veio a óbito há muito dias. 
As causas da morte serão inves-
tigadas pelo 4º DP de Rio Preto. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE

MAU CHEIRO
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Rio Preto terá missas e celebrações presencias nesta Páscoa

NESTA PÁSCOA

Diocese volta a realizar 
celebrações presenciais

A Diocese de Rio Preto 
volta a ter uma programa-
ção de celebrações pre-
senciais da Páscoa neste 
ano, depois das cerimônias 
serem suspensas por conta 
das restrições da pandemia. 
A Semana Santa é consi-
derada o centro do Ano 
Litúrgico da Igreja Católica 
e é precedida por um tempo 
de preparação que se inicia 
com a Quaresma, que teve 
início na Quarta-feira de 
Cinzas. 

Ramos
As celebrações já tiveram 

início no fim de semana com 
o Domingo de Ramos, que 
recorda a entrada de Cristo 
em Jerusalém.  A Diocese 
ofereceu aos padres um 
“guia” com os principais in-

dicativos da Semana Santa; 
acompanhando as orienta-
ções da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil e a 
Congregação para o Culto 
Divino e a Disciplina dos 
Sacramentos. 

“A Sexta-Feira Santa é 
o grande dia do luto para a 
Igreja. É o único dia do ano 
que não há a Santa Missa, 
mas só a celebração da pai-
xão do Senhor em 3 partes: 
a liturgia da palavra, a ado-
ração da cruz e a sagrada co-
munhão. Vivamos esse dia 
em clima de silêncio, com 
extrema gratidão a Deus 
e contemplando a morte 
de Jesus por nós na cruz”, 
afirmou o bispo Dom Villar. 

O bispo celebrará a Se-
mana Santa na Catedral 
de São José (Rua Siqueira 
Campos, 3033 – Centro). 
Confira a programação da 
Diocese no portal Dhoje .

O Balcão de Empregos 
Itinerante de Rio Preto ini-
ciou suas atividades de abril 
com 49 atendimentos, 160 
currículos impressos e quatro 
contratações diretas, resulta-
dos da primeira atividade da 
unidade móvel no mês, nesta 
segunda-feira (11), no CRAS 
da Vila Toninho. 

Supermercado
Durante o atendimento 

na Vila Toninho, uma rede 
de supermercados realizou 

ITINERANTE

Balcão faz 49 atendimentos e 4 contratações
entrevistas para  repositor, em-
pacotador, auxiliar de estacio-
namento, operador de caixa e 
auxiliar de limpeza. Foram 28 
pessoas entrevistadas, sendo 
15 mulheres e 13 homens. Qua-
tro pessoas foram aprovadas e 
contratadas no ato. 

Lançado no último dia 24, o 
Balcão de Empregos Itinerante 
fechou o mês de março com 
342 atendimentos realizados. 
O serviço é oferecido pela Pre-
feitura de Rio Preto por meio 
da Secretaria Municipal do 
Trabalho e do Emprego e tem o 
objetivo de aproximar a popu-
lação ao mercado de trabalho. 

O serviço será levado a todas as 
dez regiões de Rio Preto. 

Além das duas atividades 
programadas para esta sema-
na, há outras três agendadas 
para o mês de abril, seis para 
maio e duas em junho. O aten-
dimento é feito sempre das 
9h30 às 16h. 

O Balcão de Empregos do 
município tem atendimento 
presencial no Poupatempo e 
na Prefeitura Regional Norte 
e também pode ser acessado 
pela internet, por meio do 
endereço riopreto.sp.gov.br/
balcaoempregos. 

O Balcão de Empregos 

itinerante estará presente no 
CRAS Eldorado no dia 18, no 
CRAS Lealdade e Amizade no 
dia 25 e no CRAS São Deocle-
ciano no dia 27.

Ontem
Nesta terça (12), o ser-

viço está no CRAS do Solo 
Sagrado, acompanhando o 
evento CRASFLIX, promovi-
do pela Assistência Social. O 
CRASFLIX é um evento para 
adolescentes e jovens de 14 a 
24 anos com um interesse em 
comum: inclusão ao primeiro 
emprego e cursos para profis-
sionalização.

SEMANA SANTA

Peixarias já sentem alta nas vendas e 
esperam faturar mais com a Páscoa

É tradição dentro da fé 
cristã comer peixe na Semana 
Santa. O costume é ligado 
a uma forma de praticar o 
jejum e abstinência como re-
conhecimento ao sacrifício de 
Jesus Cristo. Por conta disso, 
a demanda de peixes costuma 
crescer nessa época do ano. 

Rio Preto não é exceção. O 
proprietário da peixaria San-
ta Marcelina, no bairro Vila 
Elvira, Augusto Chaves Car-
doso Martins, afirmou que o 
movimento neste mês de abril 
aumentou em quatros vezes 
mais do que em março. 

Véspera
“Nessa terça-feira (12) já 

tive um aumento considerável 
de pedidos. Na quarta e na 

quinta deve aumentar ainda 
mais. Acredito que as vendas 
deverão ficar no mesmo índice 
do ano passado. O que eu per-

Guilherme Batista 

Divulgação

Balcão Itinerante inicia abril com 49 atendimentos e 4 contratações

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

São José do Rio Preto registrou 
intensa atividade no comércio 
exterior neste primeiro trimes-
tre de 2022. Tanto as impor-
tações quanto as exportações 
apresentaram um crescimento 
considerável se comparado ao 
mesmo período do ano passa-
do. 
Nas exportações, Rio Preto con-
tabilizou US$ 6,5 milhões em 
negociações nos três primeiros 
meses do ano, segundo dados 

do Comex Stat do Ministério da 
Economia. O número represen-
ta um aumento de 30% em re-
lação à 2021. Os principais pro-
dutos vendidos para o exterior 
são: carroçarias para veículos 
automóveis (28%), prepara-

Exportações crescem 
30% e importações 40%

COMÉRCIO EXTERIOR RIO PRETO

Nas exportações, Rio 
Preto contabilizou US$ 
6,5 milhões em nego-
ciações nos três pri-
meiros meses do ano

ções capilares (17%) e móveis 
e suas partes (9,7%). Os países 
que mais compram das em-
presas rio-pretenses são: Chile 
(28%), Estados Unidos (25%) 
e Portugal (5,1%). 
Nas importações o aumento 
foi de 40,8%, registrando US$ 
46,2 milhões no primeiro tri-
mestre. Com isso, o município 
tem um déficit de US$ 39,7 mi-

lhões na balança comercial. Os 
principais produtos importados 
são: peixes frescos ou refrigera-
dos (46%), díodos, transisto-
res e dispositivos semelhantes 
(28%) e inseticidas (3,6%). Os 
países que mais exportam para 
Rio Preto são: Chile (47%), 
China (45%) e Estados Unidos 
(1,9%). 
“Mesmo com a guerra entre 

Rússia e Ucrânia persistindo, 
o preço dos fretes de contai-
ners começaram a cair, o que 
possibilitou esse aumento de 
negociações com outros países. 
No entanto, por conta da guer-
ra, ainda há uma incerteza so-
bre como cenário vai estar nos 
próximos meses”, afirmou o 
despachante aduaneiro, Paulo 
Narcizo Rodrigues.

Rio Preto apresenta aumento de exportações e importações no 1º trimestre

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

EXPORTAÇÕES

30%
FOI O AUMENTO nas 
vendas de empresas da 
cidade para o exterior 
destaque para carroça-
rias de veículos

cebo é que agora muitos estão 
comprando para consumir em 
família. O bacalhau e a tilápia 
são os mais procurados”, afir-
mou Augusto. 

Roberta Machado, geren-
te e responsável técnica da 
peixaria Ilha dos Pescados na 
Vila Maceno, também afirmou 
que houve um crescimento nas 
vendas a partir dessa terça-fei-
ra (12). 

“Essa semana é a mais 
corrida do ano para a gen-
te. Não sei dizer ainda se as 
vendas vão superar a do ano 
passado, mas o movimento 
tem sido bom. Além do baca-
lhau e da tilápia, que são os 
mais tradicionais, temos tido 
procura também por cama-
rões”, comentou a gerente. 

COMPLETA UM ANO

Clínica de psicologia da Famerp 
atende em média 160 por semana

Inaugurada em abril de 
2021, a clínica de psicologia da 
Famerp é um serviço-escola, 
por meio do qual os estudantes 
do último ano de graduação 
prestam atendimento clínico, 
supervisionado pelos docen-
tes, à população. O espaço, 
além de atender pacientes pelo 
SUS, possibilita o aprendizado 
prático dos futuros psicólogos. 

Segundo a coordenadora do 
curso de psicologia da Famerp, 
Maria Cristina Miyazaki, e a 
responsável técnica da clínica 
e coordenadora do serviço 
de psicologia, Carla Rodri-
gues Zanin, são em média 160 
atendimentos por semana na 
unidade. Ao todo 20 alunos 
prestam atendimento nas clí-
nicas. 

“Atendemos vítimas de vio-
lência sexual e doméstica que 
passam pelo HCM, pacientes 
do Ambulatório e os funcio-

Vinicius LIMA nários da Funfarme. Temos 
um programa também com a 
Vara da Infância para manejo 
de raiva com adolescentes 
que tiveram algum problema 
com a lei, então o próprio juiz 
encaminha os jovens para cá”, 
afirmou Maria. 

A aluna Brenda Malfati 
Fonseca atua na clínica desde 
o mês de fevereiro com dois 
pacientes. “É uma experiên-
cia totalmente desafiadora, 
coloca a gente exposto com 
um paciente que precisa de 
atendimento. Eu gosto muito, 
a vivência é muito gostosa e 
está sendo uma experiência 
de amadurecimento”, afirmou. 

As sessões duram em mé-
dia 50 minutos, uma vez por 
semana. 

 Marcos Freitas
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No último fim de semana 
a Confederação Brasileira de 
Futebol Americano (CBFA) 
realizou a Etapa Sudeste da 
Copa do Brasil de Flag. Ao 
todo 13 equipes competiram 
para decidir o campeão e as 
três equipes que se classificam 
para a etapa final. O Rio Preto 
Weilers, que estreou oficial-
mente na modalidade com sua 
equipe masculina, ficou com o 
terceiro lugar. 

No sábado (9), logo cedo, 
o Weilers enfrentou o Corin-
thians e venceu por 45x19. Já 
no período da tarde, o Weilers 
venceu também sua partida 
contra o Cronos por 19x09. 
Com as duas vitórias o Weilers 
se qualificou para as finais. No 
domingo pela manhã, o time 
rio-pretense enfrentou pelas 
quartas de final o Spartans e 
venceu por 42x21. 

Sem muito tempo de des-
canso para todas as equipes 
envolvidas na etapa, logo na 
sequencia, iniciaram-se as se-

FLAG

Rio Preto Weilers fica com 
3º lugar na Copa do Brasil 

Badminton acumula vitórias 
no estadual e nacional

mifinais e o Weilers entrou em 
campo para enfrentar o Gators 
e acabou sendo derrotado por 
24x12. Na disputa pelo terceiro 
lugar da etapa, que também 
concederia ao vencedor a úl-
tima vaga para a super final, o 
Weilers enfrentou o América 
Locomotiva de Minas Gerais e 
venceu por 41x32. 

Além de garantir a vaga, o 
time rio-pretense teve o seu 
quarterback Lucas Caravita 
eleito como a revelação da 
competição. O time agora se 
prepara para a etapa final que 
deve ser realizada com equipes 
de todo o Brasil no mês de 
junho, também em São Paulo. 

“Nossa equipe surpreendeu 
positivamente. Chegamos de-
monstrando uma organização 
fora de campo acima da média 
e dentro de campo mostramos 
que temos como subir muito 
nosso nível. Foi muito bacana 
ter uma estreia em um torneio 
de alto nível como foi essa etapa 
em são Paulo”, afirmou  Heitor 
Medeiros, treinador principal 
do flag masculino do Weilers e 
treinador principal da seleção 
brasileira de flag feminino.

Os atletas de Badminton do 
Sesi de Rio Preto iniciaram a 
temporada 2022 com vitórias 
nos campeonatos estaduais e 
nacionais. Ao todo, foram 20 
medalhas conquistadas. 
A equipe rio-pretense garan-
tiu 16 medalhas na 1ª etapa 
do Campeonato Estadual. A 
competição, promovida pela 
Federação de Badminton de 
São Paulo (FEBASP), aconte-
ceu em Campinas e é dividida 
em duas etapas. 
Foram sete medalhas de 
ouro, quatro de prata e cinco 
de bronze. As vitórias vieram 
nas categorias masculino, fe-
minino e misto. Para o técnico 
Leandro Balbino, o resultado 
é reflexo da dedicação e da 
metodologia aplicada durante 
os treinos. 
“Todos os atletas vieram pre-
parados, tanto físico quanto 
psicologicamente, para entrar 
em quadra. Vamos continuar 
focados e treinando forte para 
garantir mais medalhas nas 
competições”, explicou o trei-
nador. 
Com 15 anos, José Vitor Avei-
ro Munhoz é o atual campeão 
estadual e conquistou três 
medalhas em um único cam-
peonato nacional. “Espero 

que esse ano traga mais vitó-
rias como essas e, quem sabe, 
até uma medalha Pan-Ameri-
cana ou Sul-Americana”, con-
tou o jovem atleta. 

     Nacional
Em fevereiro, os atletas do 
Sesi Rio Preto participaram 
da 1ª Etapa Nacional do Cam-
peonato Brasileiro Interclu-
bes (CBI), em Caxias do Sul 
(RS) e levaram para casa três 
medalhas de bronze e uma 
de prata.  Com realização da 
Confederação Brasileira de 
Badminton (CBBd), a com-
petição nacional também é 
dividida em duas etapas. A 2ª 

Etapa Nacional acontece de 
27 de abril a 1º de maio em 
Joinville (SC). 
Aleta no Sesi desde 2019, a 
Lorena Fernanda da Silva 
conseguiu realizar o seu so-
nho de jogar em um campe-
onato nacional e conquistou 
medalha de bronze já na pri-
meira participação em Caixas 
do Sul (RS). 
“Quando fui convocada, pas-
sei a treina cada vez mais e 
fui determinada a viver essa 
experiência. O resultado veio 
com o terceiro lugar na com-
petição. Espero que 2022 tra-
ga ainda mais vitórias para a 
nossa equipe”, disse a atleta.

Badminton de Rio Preto acumula vitórias em campeonatos

Rio Preto Weilers fica com 3º lugar na Copa do Brasil de Flag

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA

Divulgação

Divulgação

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto informou nesta terça-
-feira (12) que os atendimen-
tos pediátricos na rede muni-
cipal passarão por mudanças. 
A principal delas é o retorno 
das consultas na UPA Jaguaré 
na quinta-feira (14), suspen-
sas há quase um mês. 
Segundo a Saúde, os atendi-
mentos na UPA Jaguaré se-
rão de segunda a sexta, das 
18h às 22h. Outras unidades 
também tiveram reajustes 
no atendimentos pediátricos, 
essas já valendo a partir des-
ta quarta-feira (13). As UBSs 
irão atender das 7h às 17h de 
segunda a sexta. A UBS Solo 

UPA VOLTA TER MÉDICOS PEDIATRAS
JAGUARÉ

Sagrado terá consultas das 7h 
às 20h de segunda a sexta. Já 
as Upas Norte e Tangará terão 
atendimentos todos os dias 24 
horas. 

       Protesto
A falta de atendimentos pe-
diátricos na UPA Jaguaré foi 
motivo de protesto por um 
grupo de mães e também en-
volveu vereadores. 

A falta de atendimentos 
pediátricos na UPA 
Jaguaré foi motivo 
de protesto por um 
grupo de mães

Segundo a Saúde, os atendimentos na UPA Jaguaré serão de segunda a sexta, das 18h às 22h.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

SELEÇÃO FEMININA

Ex-jogador 
Rincón está 
em estado 
crítico

O ex-jogador Freddy 
Rincón, de 55 anos, que 
sofreu um grave acidente 
de carro na Colômbia na 
terça-feira (12), está em 
“condição muito crítica”, 
internado na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), 
de acordo com boletim 
médico da clínica Imba-
naco, publicado na ma-
nhã desta terça-feira (12). 
O ídolo do Corinthians e 
um dos maiores jogado-
res da seleção colombiana 
passou por intervenção 
cirúrgica, que durou 2 
horas e 45 minutos, de-
vido a um traumatismo 
craniano encefálico. 

Rincón estava em uma 
caminhonete, em Cali – a 
250 quilômetros da capi-
tal Bogotá – quando o ve-
ículo foi atingido violen-
tamente por um ônibus, 
segundo autoridades de 
trânsito.  Outras quatro 
pessoas ficaram feridas: 
três que acompanham 
Rincón, e o motorista do 
coletivo. 

Além de referência 
no Timão, Ricón brilhou 
pela seleção colombiana 
em Copas do Mundo.

Na última sexta-feira (8), o se-
cretário de saúde Aldenis Bo-
rim divulgou um vídeo infor-
mando que alguns pediatras 
de outras unidades se coloca-
ram à disposição para atuar 
na unidade do Jaguaré nos 
turnos em que não estivesse 
atendendo em suas unidades 
de origem. 
“A secretaria está com um pla-
no para ser colocado o mais 

breve possível que é os pedia-
tras da rede, vendo a situação, 
se propuseram a atender às 
18h. Alguns médicos de fa-
mília que estão habituados a 
tratar de crianças também se 
propuseram a ajudar na UPA 
Jaguaré, então nós esperamos 
reabrir a pediatria na UPA 
Jaguaré o mais rápido o pos-
sível. Estamos dependendo 
de algumas questões legais, 

como horas de trabalho, ho-
ras extras, assim que ficar 
feito esse acerto será feito o 
reinicio dos atendimentos”, 
comentou Borim na ocasião. 
A Secretaria de Saúde perdeu 
11 pediatras no mês de mar-
ço (7 por demissão e quatro 
afastadas por serem gestan-
tes) e segue tentando contra-
tar profissionais para repor o 
quadro.

PM apreende maco-
nha enterrada e em 
urso de pelúcia com 
traficante; em outra 
ocorrência 
usa Águia para 
prender acusado 

Motorista com 
deficiência pode 
pedir isenção 
do IPVA 2022

Proprietários de ve-
ículos do estado de São 
Paulo com deficiência 
de longo prazo ou autis-
tas já podem solicitar a 
isenção do Imposto sobre 
Propriedades de Veícu-
los Automotores (IPVA). 
Segundo a Secretaria da 
Fazenda e Planejamento 
de São Paulo, o Sistema 
de Veículos (Sivei) já está 
habilitado para receber 
esses pedidos de isenção 
do IPVA. 

Podem se inscrever 
para a isenção pessoas 
com deficiência de longo 
prazo de natureza físi-
ca, mental, intelectual, 
sensorial e também os 
autistas. 

O pedido deve ser fei-
to até o dia 31 de julho 
no site do Sivei . O pro-
prietário deve apresentar 
toda a documentação 
exigida pela legislação. 

Caso o pedido seja de-
ferido, a isenção do IPVA 
de 2022 será garantida.

SESI RIO PRETO

A seleção brasileira feminina 
de futebol venceu a primeira 
partida do ano com placar 
de 3 a 1 sobre a Hungria, em 
amistoso na tarde desta segun-
da-feira (11), na cidade de San 
Pedro de Pinatar, na Espanha. 
Gabi Nunes marcou duas vezes 

Gabi Nunes marca dois e Brasil vence Hungria
de cabeça e Bia Zaneratto hon-
rou o retorno à equipe coman-
dada por Pia Sundahage com 
um golaço, de fora da área. A 
volante Anna Csiki descontou 
para as húngaras em cobrança 
de pênalti. 
A equipe brasileira começou 

mais ofensiva. Aos 14 minutos 
após escanteio, Gabi Nunes 
cabeceou para o fundo da rede 
e colocou o Brasil na frente do 
marcador.   
No segundo tempo, com sete 
minutos a atacante Bia Zane-
ratto ampliou para o Brasil. 

O terceiro gol brasileiro saiu 
aos 15 minutos com Adriana 
que cruzou na medida para 
Gabi Nunes marcar o segundo 
dela na partida. 
A Hungria descontou aos 29 
em cobrança de pênalti  contra 
o Brasil.

CIDADES

Divulgação SMCS



 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 
OBJETO: Contratação de especializada para construção de Unidade de Saúde no 
distrito de Engenheiro Balduíno. 
Face ao constante dos autos da Concorrência Pública nº 01/2022, Processo 
Administrativo nº 01/2022, ADJUDICO para a empresa ZANINI E LOURENÇO 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 38.035.310/0001-14, 
localizada na Rua Eugenio Concion, nº 05, centro, na cidade de Coroados-
SP, CEP 16260-000, que venceu esta licitação no menor valor global de 
R$293.932,64 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e trinta e dois reais e 
sessenta e quatro centavos), perfazendo assim o valor global desta licitação 
R$293.932,64 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e trinta e dois  reais 
e sessenta e quatro centavos), e  HOMOLOGO o procedimento. 
Monte Aprazível, 12 de abril de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal 
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL 
Josiane Oficiati Gallo Bigi – Membro da COMUL 
Moacir Cavalero Junior – Membro da COMUL 
(Decreto 82/2021) 

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

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

 
 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

Dispensa de Licitação nº 04/2022. Processo Licitatório nº 04/2022. Contrato 
Administrativo nº 04/2022. 

Contratante: Câmara Municipal de Bady Bassitt/SP. 

Contratada: Setence Engenharia e Construção Ltda. / CNPJ: 57.706.293/0001-44 

Objeto: prestação de serviços de engenharia, auxiliando e acompanhando 
tecnicamente a Câmara Municipal de Bady Bassitt na fiscalização da execução de obra 
para a ampliação de sua sede. 

Vigência: 29/03/2022 a 29/11/2022. 

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. 

Signatários: pela contratante, o Presidente da Câmara, Sr. Paulo Cesar Pereira e, pela 
contratada, o seu sócio administrador, Sr. Lucas Nogueira Dobbert. 

Data da assinatura: 29/03/2022. 

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

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO 
“CONDOMÍNIO VILLAGE LA MONTAGNE” 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA 
 
 
O Diretor Presidente da Associação dos Moradores do “Condomínio Village La Montagne”, 
Convoca nos termos da legislação vigente e de conformidade com o Estatuto Social, 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA que se realizará no dia 25 de 
abril de 2022, segunda-feira, às 19h00m. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á 
em primeira convocação às 19h00m, e não havendo quórum para a realização da 
Assembleia em primeira convocação, instalar-se-á em segunda, de conformidade com as 
disposições legais, às 19h30m do mesmo dia e no mesmo local. A Assembleia Geral 
Extraordinária realizar-se-á em primeira convocação às 20h00m, e não havendo quórum 
para a realização da Assembleia em primeira convocação, instalar-se-á em segunda, de 
conformidade com as disposições legais, às 20h30m do mesmo dia e no mesmo local, com a 
finalidade de deliberar sobre as matérias da seguinte ORDEM DO DIA: 
 
Pauta da AGO: 
 

1. Discutir e votar os relatórios mensais e as contas da Associação 
referentes ao ano de 2.021;  

2. Renovação por mais 12 meses da autorização para utilização na conta 
manutenção dos valores arrecadados com o título de fundo de reserva; 

3. Previsão Orçamentária ano 2.022. Apresentação de proposta para reajuste da 
taxa de manutenção; 

 
Pauta da AGE: 
 

1. Aprovação de proposta para substituir sistema de monitoramento;  
2. Convite para exploração de espaço tipo container com a finalidade de 
Pet Shop, com apresentação de proposta no prazo de 15 dias; 
3. Informar que a administração tem planejamento futuro de produção de 
energia elétrica através de sistema fotovoltaico para toda a área comum 
da associação; 

 
Os proprietários poderão fazer-se representar por procuração com poderes específicos e 
firma reconhecida (Parágrafo 1º - Artigo 23 do Estatuto Social). 
 
Não poderão votar as unidades que estiverem em débito com as obrigações associativas 
(Parágrafo 3º - Artigo 11 do Estatuto Social). 
 
                                                       

   São José do Rio Preto SP, 08 de abril de 2022. 
 

 
 
 

William do Amaral  
Diretor Presidente 

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Chamada Pública n° 01/2022. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos do Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar – PNAE e inscrição de produtores cadastrados 
nas categorias de “Agricultor Familiar” e de “Empreendedor 
Familiar Rural” ou suas organizações. Abertura dos envelo-
pes (sessão): 20 de maio de 2022, as 09h15min. O edital po-
derá ser adquirido  na Prefeitura do Município de Tanabi, sito 
à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242, Centro, todos os dias úteis, das 
09h as 15h ou pelo site  ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br, 
Tanabi, 12 de abril de 2022. João Paulo da Silveira – Técnico 
de Licitação;  Norair Cassiano da Silveira – Prefeito. 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
EXTRATO DE PORTARIA 

 

 

PORTARIA Nº 6932 DE 11 DE ABRIL DE 2022. 
Exonera o servidor RODRIGO COLLETI BARBOSA, do cargo em comissão de livre nomeação e 
exoneração, de Assistente Legislativo de Gabinete, Referência C-4, lotado no Gabinete da 
Vereadora Claudia Di Giuli Alves, a partir de 11 de abril de 2022. 

 

PORTARIA Nº 6933, DE 11 DE ABRIL DE 2022. 
DETERMINA que os servidores ocupantes dos cargos em comissão, abaixo identificados sejam 
lotados no Gabinete do Ver. João Paulo Rillo, a partir de 11 de abril de 2022: 
LILIANE SANTANA – Assessor Chefe de Gabinete de Vereador, Referência C-3; 
LUCIANA CRISTINA FURTADO FONTES – Assistente Legislativo de Gabinete, Referência C-4; 
DOUGLAS SILVA SENDEM – Assistente Legislativo de Gabinete, Referência C-4. 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
 

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, 
faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. ANDREY LIMA PEREIRA e CAMILLY VITORIA DE FREITAS, 
sendo ELE filho de JOAQUIM PEREIRA e de ADRIANA PEREIRA LIMA 
sendo ELA filha de SHIRLENE LEANDRO DE FREITAS; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 12/04/2022.

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

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

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

LUIZ CARLOS DE FRANÇA e FABRICIA CASA GRANDE. Ele, de nacio-
nalidade brasileira, torneiro mecânico, divorciado, nascido em Iturama, MG, 
no dia 26 de maio de 1973, filho de LUIZ REI DE FRANÇA BAPTISTA e de 
IONE DAS GRAÇAS FRANÇA. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, 
divorciada, nascida em Ribeirão Preto, SP, no dia 03 de fevereiro de 1974, 
filha de NILTON CASA GRANDE e de JANDIRA LAPRIA CASA GRANDE. 

PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA e DAIANE MONTEIRO DOS SANTOS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, pintor, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 24 de outubro de 1997, filho de ORLANDO PEREIRA DA 
SILVA e de CARMEN LUCIA FERREIRA DE SOUSA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de cozinha, solteira, nascida em OSVALDO CRUZ, SP, no 
dia 15 de agosto de 1987, filha de e de MARIA JOSEFINA MONTEIRO DOS 
SANTOS. 

AMAURÍ JÚNIO XAVIER DA SILVA e INGRID DE OLIVEIRA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, representante comercial, divorciado, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de janeiro de 1980, filho de JAIME 
CUSTÓDIO DA SILVA e de ALICE AUGUSTA XAVIER. Ela, de nacionalidade 
brasileira, secretaria, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 06 de novembro de 1990, filha de COSMO DAMIANO DE OLIVEIRA e 
de ANGELA MARIA ZANGARE DE OLIVEIRA.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 11 de abril de 2022.

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

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

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

HENRIQUE SOLDEIRA PRATES e KELLY SAMARA QUEIROZ DE ARAU-
JO. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico, divorciado, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 25 de abril de 1982, filho de APARECIDO 
CAIRES PRATES e de VALDICE SOLDEIRA PRATES. Ela, de nacionali-
dade brasileira, auxiliar de limpeza, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 07 de julho de 1982, filha de FRANCISCO CARLOS DE 
ARAUJO e de DULCIMAR QUEIROZ DE ARAUJO. 

RÉGIS RODRIGUES REIS e JÉSSICA FERNANDA LOPES VICENTE. Ele, 
de nacionalidade brasileira, marceneiro, solteiro, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 01 de agosto de 1989, filho de JORGE APARECIDO 
DOS REIS e de CELINA APARECIDA RODRIGUES DOS REIS. Ela, de 
nacionalidade brasileira, supervisora, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 20 de abril de 1991, filha de LUIS ANTONIO AYRES 
VICENTE e de ELIANE REGINA GONÇALVES LOPES VICENTE. 

LEONARDO DE VITO SOUZA e FERNANDA GABRIELI PEREIRA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, Boxeador, solteiro, nascido em Potirendaba, SP, no 
dia 21 de julho de 1997, filho de ISRAEL ANTONIO DE SOUZA e de MARIA 
DE LOURDES BORGES DE VITO SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
autônoma, solteira, nascida em Catanduva, SP, no dia 27 de novembro de 
1990, filha de DELVAIR PEREIRA e de JUSSARA ERCOLI PEREIRA. 

EMERSON NEVES CATOSI e GIOVANE ANTONIA CARDOSO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, operador de máquinas, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 01 de março de 1988, filho de DAVÍ CATOSI 
e de DELIZETE NEVES CATOSI. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 24 de março de 
1986, filha de ZORAIDIO JOSÉ CARDOSO e de MARIA IZABEL ROMERO 
CARDOSO. 

PAULO CORRÊA DE CASTRO e CINTIA RODRIGUES BASTOS. Ele, de 
nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, nascido em Urupês, SP, no 
dia 09 de dezembro de 1961, filho de JOSÉ CORRÊA DE CASTRO e de 
ESMERALDINA MENDONÇA DE CASTRO. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, funcionária pública municipal, divorciada, nascida em Brasília, DF, no 
dia 01 de novembro de 1972, filha de WALTER MOREIRA BASTOS e de 
MYRTHES RODRIGUES BASTOS. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 1º 
Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 12 de abril de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

Comercial Ticazo Hirata S/A
CNPJ nº 55.615.538/0001-00

Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em Reais)

Balanços Patrimoniais 2021 2020
Ativo/Circulante 11.969.906 10.887.680
Caixa e equivalentes de caixa 3.982.402 3.385.246
Contas a receber 3.916.385 3.692.464
Estoques 4.026.330 3.707.533
Impostos a recuperar 37.619 88.973
Adiantamentos 1.100 6.500
Despesas antecipadas 6.071 6.964
Ativo Não Circulante 13.845.103 3.052.356
Realizável a Longo Prazo: Aplicações financeiras10.986 12.898
Investimentos: Avaliados ao custo 1.733 1.733
Imobilizado 13.832.384 3.037.725
Total do Ativo 25.815.008 13.940.036

Balanços Patrimoniais 2021 2020
Passivo/Circulante 5.823.205 5.503.604
Empréstimos financiamentos 3.099 600
Fornecedores 4.511.142 4.168.444
Obrigações sociais e trabalhistas 927.688 882.733
Obrigações tributárias 320.248 385.391
Dividendos a pagar 27.490 36.004
Outras contas a pagar 33.537 30.432
Passivo Não Circulante 4.114.891 288.851
Exigível a Longo Prazo: Partes relacionadas 278.538 288.851
Impostos diferidos 3.836.353 –
Patrimônio Líquido 15.876.912 8.147.581
Capital social 1.687.640 1.687.640
Ações em tesouraria (30.000) (30.000)
Reserva incentivos fiscais 10.896 10.896
Ajuste da Avaliação patrimonial 7.447.038
Reserva legal 337.529 337.529
Reserva retenção de lucros 6.423.809 6.141.516
Total do Passivo 25.815.008 13.940.036

Demonstração do Resultado do Exercício 2021 2020
Receitas Operacionais
Receita líquida de mercadorias 57.057.283 54.223.763
(–) Custos das mercadorias vendidas (46.009.217) (43.270.759)
Lucro bruto 11.048.066 10.953.004
Despesas Operacionais
Despesas comerciais (5.169.567) (4.916.963)
Despesas administrativas (4.176.511) (3.553.958)
Despesas financeiras (1.006.825) (929.876)
Receitas financeiras 217.690 131.992
Outras receitas 453.658 480.505

(9.681.554) (8.788.300)
Lucro líquido antes dos impostos 1.366.512 2.164.704
Provisão para IRPL e CSLL correntes (567.554) (724.550)
Lucro Líquido do Exercício 798.958 1.440.154
Lucro líquido por ação 0,47 0,85

Demonstração dos Resultados Abrangentes 2021 2022
Outros resultados abrangentes – –
Relacionados ao resultado abrangentes – –
Resultado Abrangente do Exercício 798.958 1.440.154

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Capital
Social 

 Ações em
tesouraria 

Reserva
Incent.  
Fiscais

Ajuste Aval.  
Patrimonial

Reserva 
Legal

Reserva 
retenção  

lucros Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.687.640 (30.000) 10.896 – 337.528 4.840.164 6.846.228
Lucro do exercício – – – – – 1.440.154 1.440.154
Dividendos antecipados ad referendum AGO – – – – – (102.798) (102.798)
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – – (36.004) (36.004)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.687.640 (30.000) 10.896 – 337.528 6.141.516 8.147.581
Ajuste da avaliação patrimonial – – – 11.283.392 – – 11.283.392
Impostos sobre ajuste da avaliação patrimonial – – – (3.836.353) – – (3.836.353)
Lucro do exercício – – – – – 798.958 798.958
Dividendos antecipados ad referendum AGO – – – – – (489.174) (489.174)
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – – (27.490) (27.490)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.687.640 (30.000) 10.896 7.447.038 337.528 6.423.809 15.876.912

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Lucro líquido do exercício 798.958 1.440.154
 Ajustes para conciliar o resultado às 
  disponibilidades geradas pelas atividades:
  Depreciação e amortização 317.189 332.121
  Impairment do ativo imobilizado 300.661
  Resultado nas atividades de financiamento 1.068.127 797.883
  Lucro líquido ajustado 2.484.935 2.570.158
  (Aumento) ou redução das contas do ativo:
  Contas a receber (223.921) (539.931)
  Estoques (318.797) (546.893)
  Outros ativos 57.648 (21.377)
  Aumento ou (redução) das contas do passivo:
  Fornecedores e contas a pagar 342.608 654.442
  Obrigações sociais e trabalhistas 44.955 58.993
  Obrigações Tributárias (65.143) 101.989,40
  Outros passivos 3.194 11.982,05
  Partes relacionadas (8.513) 275.322
Caixa proveniente nas atividades 
 operacionais 2.316.966 2.564.684
Fluxos de caixa das atividades de investimento
 Resgate (aplicações) financeiras 1.912 6.003
 Aquisição de imobilizado (129.118) (161.169)
Caixa aplicado nas atividades de 
 investimento (127.206) (155.166)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
 Pagamento (novos) financiamentos 2.499 (43.922)
 Pagamento de dividendos (516.664) (138.802)
 Pagamento de juros sobre o capital (289.305) (322.323)
 Pagamento de despesas financeiras (1.006.825) (929.876)
 Recebimento de receitas financeiras 217.690 131.992
Caixa aplicado nas atividades de 
 financiamento (1.592.605) (1.302.931)
Fluxo de Caixa do Exercício 597.155 1.106.588
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 3.385.246 2.278.658
 No final do exercício 3.982.402 3.385.246
Variação líquida de caixa e equivalentes 
 de caixa 597.155 1.106.588

1 - Contexto Operacional: A Sociedade tem por objetivo a comerciali-
zação no varejo de produtos alimentícios e outros que completam a li-
nha de supermercado. 2 - Apresentação das Demonstrações Finan-
ceiras: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, ob-
servando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei 
nº 6.404/76) as quais incluem os novos dispositivos introduzidos, altera-
dos e revogados pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09. 3 - Principais 
Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas 
de acordo com os princípios contábeis previstos na Lei das Sociedades 
por Ações. a) Estimativas Contábeis: As estimativas contábeis foram 
baseadas no julgamento da administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens signifi-
cativos sujeitos a estas estimativas e premissas incluem as suas provi-
sões operacionais. A liquidação das transações envolvendo essas  

estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões 
comuns ao processo de sua determinação. A administração revisa as 
suas estimativas e premissas anualmente. b) Apuração do Resultado: 
O resultado é apurado pelo regime de competência. c) Ativos Circulan-
tes: Os estoques são demonstrados ao custo de aquisição, inferiores ao 
preço de venda. Os demais ativos são apresentados ao valor de custo 
de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos e 
deduzidos de provisão para refletir o valor de realização, quando neces-
sário. d) Ativos não Circulantes: O Ativo Imobilizado está demonstrado 
pelo seu valor de custo. As depreciações são calculadas pelo método 
linear, com base nas taxas que levam em consideração a vida útil e 
econômica dos bens. e) Passivos Circulantes e não Circulantes: São 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis e acrescidos, 
quando aplicável, dos respectivos encargos incorridos. 4 - Imobilizado: 
Foi a seguinte a movimentação do ativo imobilizado em 2021:

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2021

Imobilizado em operação
Saldo em  

31/12/2020 Reclassif. Adições
Ajuste Avaliação 

Patrimonial
Baixa por  

impairment
Saldo em  

31/12/2021
Terrenos 270.187 – – 3.426.521 – 3.696.708
Prédios 353.902 2.029.899 – 7.164.581 – 9.548.382
Prédios - reforma 2.029.899 (2.029.899) – – – –
Máquinas, aparelhos equipamentos 2.518.336 687.628 10.877 – (295.717) 2.921.124
Instalações 687.628 (687.628) – – – –
Móveis e utensílios 977.818 – 35.087 692.290 – 1.705.195
Computadores e periféricos 355.932 – 6.540 – (4.944) 357.529
Sistemas aplicativos 235.753 – – – – 235.753
Veículos 48.548 – 76.613 – – 125.161

7.478.003 – 129.118 11.283.392 (300.661) 18.589.851
Depreciação e amortização Taxa
Prédios 4% 238.003 627.731 4.631 – – 870.365
Prédios - reforma 4% 571.815 (627.731) 55.915 – – –
Máquinas, aparelhos equipamentos 10% 1.779.646 482.016 116.024 – – 2.377.686
Instalações 10% 423.350 (482.016) 58.666 – – –
Móveis e utensílios 20% 831.593 – 34.039 – – 865.631
Computadores e periféricos 20% 311.569 – 24.931 – – 336.500
Sistemas aplicativos 20% 235.753 – – – – 235.753
Veículos 20% 48.548 – 22.984 – – 71.532

4.440.278 – 317.189 – – 4.757.467
Imobilizado líquido 3.037.725 13.832.384

Os Juros sobre o Capital Próprio foram calculados com base no artigo 
9º da Lei nº 9.249/95. Em 2020 seu cálculo foi de R$ 289.305 (R$ 
333.610 em 2020). Os Juros sobre o Capital não compõem o cálculo 
dos dividendos mínimos obrigatórios.
7 - Receita Operacional Líquida: 2021 2020
Receita operacional bruta 62.964.542 59.596.143
Deduções da receita bruta (5.907.259) (5.372.380)
Receita operacional liquida 57.057.283 54.223.763
Revisão das Demonstrações Contábeis: 1. Procedimentos de Revi-
são Aplicados: Nossas análises foram efetuadas com base em testes 
seletivos, na extensão e profundidade julgadas necessárias e não cons-
tituiu uma auditoria completa exigida para emissão de uma opinião so-
bre as demonstrações financeiras. Resumidamente, a revisão consistiu 
na aplicação dos seguintes procedimentos de auditoria: i) Revisão dos 
procedimentos e das práticas contábeis adotadas pela Administração 
em observação às normas exigidas pelo CPC - Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis, através dos pronunciamentos contábeis aplicáveis à 
empresa; ii) Análise dos principais saldos contábeis constantes dos 
balancetes apresentados para a posição de 31 de dezembro de 2021; 
iii) Exame da base de cálculo e recolhimentos dos impostos (PIS, 
 COFINS, IRPJ, CSLL) apurados no exercício de 2021; 2. Resultado 
dos Procedimentos de Revisão Executados: No exame preliminar 
que teve como base o balancete levantado em 30 de setembro de 2021, 
emitimos um memorando, datado de 29 de outubro de 2021, da revisão 
das práticas contábeis e fiscais, que serviu para antecipar possíveis 
distorções nas demonstrações contábeis na data do balanço. A Admi-
nistração da Casa Hirata empenhou-se em solucionar os problemas 
identificados naquela oportunidade, de forma que as demonstrações 
contábeis em 31 de dezembro de 2021, já contempla as providências 
necessárias por nós comunicadas, em especial a contabilização da ava-
liação patrimonial que foi concluída.

No exercício de 2021 a sociedade fez a adoção inicial do Pronuncia-
mento Contábil CPC-27 - Ativo imobilizado reconhecendo avaliação 
patrimonial de seus ativos, registrando em conta de ajuste da avaliação 
patrimonial diretamente no patrimônio líquido, deduzidos os impostos 
diferidos de imposto de renda e contribuição social provisionados no 
passivo não circulante. O estudo de impairment para reduzir o valor 
contábil ao valor justo resultou no montante de R$ 300.661, registrados 
em conta de resultado do exercício. 5 - Imposto de Renda e Contribui-
ção Social: O imposto de renda corrente é calculado com base na alí-
quota de 15% e adicional de 10% sobre o lucro tributável. A contribuição 
social está calculada com base na alíquota de 9% sobre a base tributá-
vel. Os impostos diferidos de imposto de renda e contribuição social 
sobre os ajustes da avaliação patrimonial são reconhecidos no passivo 

não circulante. 6 - Capital Social: O capital social no valor de R$ 
1.687.640 está representado por 1.687.640 ações ordinárias nominati-
vas. Do Lucro líquido do exercício 5% é destinado à constituição da 
Reserva legal, até o montante de 20% do capital social. Os dividendos 
mínimos obrigatórios são calculados com base em 2,5% do lucro líquido 
do exercício. O cálculo dos dividendos obrigatórios:
Lucro líquido do exercício 798.958
Ajustes por impairment ativo imobilizado 300.661
Base para dividendos obrigatórios 1.099.619
Percentual estatutário: 2,5% 27.490
Dividendos aprovados na AGO 525.178
Dividendos pagos a acionistas no exercício (525.178)
Saldo de dividendos a pagar 27.490

Diretoria:  Gerson Perin - Diretor Administrativo/Financeiro Aparecida Jeremias Gaviola - Contadora - CRC - SP 229.122/O

Relatório da Administração: Prezados Senhores Acionistas, Em 
atendimento às disposições legais, submetemos à análise de V.Sas.  as 
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 
31.12.2021 e 31.12.2020, composta do Balanço Patrimonial, Demons-
trações do Resultado e do Resultado Abrangente, das Mutações do 
Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas. Estas 
demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e refletem a posição patrimonial e os resul-
tados apurados. Neste exercício a empresa concluiu a adoção das 

 Normas Internacionais de Contabilidade com a avaliação do imobilizado 
(demest cust), de acordo com o CPC 27, que resultou no impairment de 
R$ 300.661,00 impactando o resultado do exercício. O ano de 2021 
apresentou inúmeros desafios, a economia foi e continua sendo marca-
da pelo elevado grau de incertezas causadas pela pandemia da  
COVID-19, sendo que nossa Receita Operacional Bruta cresceu 5,65%, 
e a inflação do período pelo INCC foi de 10,62%. As perspectivas para 
2022 continuam desafiadoras diante do cenário local e global. Devere-
mos ter um ano ainda marcado por questões relacionadas à pandemia 

que apesar dos avanços da vacinação e do controle da pandemia ainda 
gera muitas incertezas. Teremos também as eleições nacionais, e im-
pactos decorrentes da guerra entre a Rússia e Ucrânia, que podem 
afetar os preços de commodities, tais como soja, milho petróleo e deri-
vados e minérios. A Diretoria coloca-se à disposição dos prezados acio-
nistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários e 
agradece seus parceiros, clientes e fornecedores.
 Lins, 12 de abril de 2022  A Administração
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CHAMPÃ & CAVIAR

ANIVERSÁRIO NO CAMPO
Para quem está começando a cuspir o sofrimento 
do isolamento ditado pela pandemia,nada melhor 
do que um almoço respirando os saudáveis ares do 
campo.Fruir a generosidade do casal Luiz e Belinha 
Silva,dá aos convidados um desfecho o mais en-
cantador possível e acrescenta as delícias da con-
vivência.Esse encontro,conforta a alma e dá cor à 
graça da vida.O anfitrião, que incorpora ao seu ca-
bedal uma trajetória vitoriosa nos setores empre-
sarial e pecuário,recebe com habilidade e compe-
tência, auxiliado pela mulher,Belinha e pelas filhas: 
Adriana,Kátia e Fernanda. O plât-de-résistence foi 
um clássico da gastronomia rural do interior de São 
Paulo, o carneiro no buraco cozido durante 12 horas 
num buraco cavado na terra, dentro de uma panela 
hermeticamente fechada, com batata, cenoura, ce-
bola, azeitonas, mandioca, batata doce, tudo tem-
perado com ervas e finos condimentos. O resultado 
foi um prato de excelência no aroma e sabor, pre-
parado pela habilidade e  competência do genro dos 
anfitriões, Ismael Marçal Vieira, que deu a acepipe 
seu toque enriquecedor. E ainda tinha um vasto car-
dápio de comida árabe de entrada. A esse mosaico 
de prazeres adicionaram-se a bebida farta, a canto-
ria sertaneja, os carinhosos grupos de amigos dis-
tribuídos pela enorme varanda da casa-sede, pelo 
bar e pelo frondoso espaço sob as árvores, onde o 
vento encosta o cisco. Delícia pura.

VIAGEM 
Clowis e Maria Helena Silva estão curtindo uma semana de 
descanso no Club Med de Trancoso. Voltam domingo.

Save  The  Date

Dia 14 de Maio
No automóvel clube

U m a  f e s ta  i n e s q u e c í v e l

Aconteceu dia 2 de 
abril, com cerimônia 
restrita aos plus 
intimes, celebrada na 
capela do Santuário 
do Sagrado Coração, 
na Redentora, o 
casamento de Vivi, 
filha deEdson e
Maria Angélica 
Polotto Croce e o 
cirurgião dentista 
Ricardo Beolchi 
Lima, filho de Gerson 
Rolim de Souza Lima 
e Silvana Beolchi 
Souza Lima.Após a 
cerimônia,a união 
foi festejada com um 
almoço na casa dos 
pais do noivo, no 
Débora Cristina.

FEIJÃO EM AÇÃO II
A receita é a mesma de sempre, que a cada ano, é sa-
boreada por todos os convidados:carne seca,paio,ore-
lha,piadas,lingüiça, memórias,lombo,costela,risadas,-
fuzarca,torresmo,sambinha,abraços, caldinho quente, 
laranja, batidinhas, couve opulenta, carinho,cerve-
ja, farofa, chorinho, arroz branco, jeans, feijão preto, 
cantoria, vibração,gin Morrison, batucada, pimenta 
imperiosa, telão, bermudas, língua defumada, língua 
afiada, som disco, Anisinho e Bozó, suculentos nacos 
de carne seca,gente chic, bacon, refrigerantes, aipim,-
desejos, tempero eloqüente e uma mistura infindável 
de sons e o serviço irretocável do Buffet Dair de Faria.

Quando de sua visita a Rio Preto, a Primeira Dama do País, D. Michele 
Bolsonaro e este colunista.

FEIJÃO EM AÇÃO I
Só gente conhecida, amiga, bonita e cheirosa,sem mis-
turas, porque não são sorteados convites em rádio nem 
são distribuídos nos bares, se é que vocês me enten-
dem. Assim é formado o elenco do gatil dourado e dos 
nomezinhos que participam do Feijão Chique, conhecida 
como a Feijoada do Lui, uma festa para 500 pessoas, 
cheia de glamour e alegria, que aterrissa dia 14 de maio, 
a partir de 13 horas, na sede social do Automóvel Clube, 
tomando de assalto as dependências sociais desde o 
gelado salão de festas com ar condicionado novinho ti-
nindo e trincando, aos belíssimos jardins que oferecem 
uma visão encantadora a partir do bar aperitivo. 

FEIJÃO EM AÇÃO III
Os convidados comem, riem, brindam, bebem. Esva-
ziam umas quantas garrafas, contam piadas, engas-
gam de tanto comer,rir e trocar tapinhas nas costas.
Ninguém,mas ninguém mesmo, nem numa afetação, 
consegue ser indiferente a esse turbilhão de bons mo-
mentos.A festa é a essência formal, o verso livre, o ritmo 
e a cadência de nosso calendário social.

FEIJÃO EM AÇÃO IV 
Neta de um cozido de favas com carne de ovelha pre-
ferido dos romanos, a feijoada foi transformada pelos 
escravos brasileiros, numa primorosa obra da culiná-
ria e num ecumênico prato nacional, montado com as 
partes que os colonizadores portugueses e depois os 
senhores do engenho, dispensavam de seus pratos. A 
Feijoada, um amálgama de feijão e partes do porco, pro-
voca delírios e atitudes descomedidas na comilança de 

BANQUETE
A saga do homem e do mundo através da comida já 
foi cantada e decantada em prosa e verso,pois usados 
com método,o olfato e o paladar são bússulas que aju-
dam a estabelecer comparações.O banqueteiro Adolfo 
Bordón, que por mais de 20 anos,foi maître do extin-
to restaurante Bambina, carrega consigo um precioso 
acervo de receitas tradicionais  de bacalhau e frutos 
do mar,amplamente consagradas pelo seu apreço às 
matérias-primas aromáticas,saborosas e leves e com 
uma cozinha de forte traço mediterrâneo, com pratos 
opulentos levados à mesa pelo seu perfil talentoso.A 
delicadeza do sabor de suas diferentes receitas de 
bacalhau, seus camarões e sua paella, entre outras 
delícias,entram em evidência, principalmente na Se-
mana Santa,quando a carne é proibida na mesa dos 
católicos e encanta aqueles que sabem comer bem. 
Sem pagar preços escorchantes. A propôs, encomen-
das pelo telefone:99609-9959. Se ainda houver espa-
ço para acolher seu pedido.

algumas pessoas não obstante a reprovação dos dietistas, 
dos cardiologistas e de outros censores da humanidade. Tão 
forte e picante como um texto de Sade,a feijoada é onde a 
diáspora mineira perde a saudade do tutu,do pão de quei-
jo e do torresminho da mamãe.O Feijão Chique, vai além do 
prazer pela degustação da refeição predileta dos escravos. 
É uma festa em sua mais saborosa e o resultado tem um 
nome: sucesso.

MERCADO AQUECIDO
O mercado imobiliário anda quentíssimo. Que o diga 
o Complexo Eplenum, da Emais Urbanismo, na Zona 
Sul da cidade, lançado no sábado, dia 2 de abril, que 
não obstante tenha tido um enorme volume de ven-
das, ainda tem lotes disponíveis. É o primeiro bairro 
inteligente da cidade e as condições facilitadas de pa-
gamento, garantiram esse sucesso.

ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes de hoje e amanhã: 13, quarta-fei-
ra: Nasceu Thomas Jefferson, Soraya Kassis, Giulia de Abreu 
Constantini.14, quinta-feira: Dia Pan-Americano, Roberto 
Luiz Kaiser Júnior, Marco Baraldo Gomes, Lígia Viana de Bri-
to Lima, Olavo Amorim Júnior, Rodrigo Ribeiro Fleury, Enrico 
Cêntola, Maisa Borsato, Pedro Casimiro Olmos.  

* O Fashion Center lança 
hoje  sua coleção de inverno, com show 

de Alexandre Pires.

*O grupo Red Angus 
reúne-se hoje para um jantar na casa de Raul Pinheiro 
Machado, no Damha I, com um bacalhau cintilando no 

cardápio, assinado por Paulo Dalul.

*O DJ Alok 
se apresenta no próximo sábado, 16 de abril,na festa de 

lançamento da Expo de Fernandópolis

*Estão abertas as 
inscrições para o concurso Miss e Mister 

Rio Preto CNB, que acontece dia 29 de maio a partir 
de 19 horas, no Buffet Fauze Karam. Com prazer, farei 

parte do jure. 

*Aniversariante do dia 20
de abril,  Milton Homsi reúne os filhos e plus intimes para 

um almoço árabe, no feriado do dia 21, preparado pela es-
posa, Lúcia, em sua mansão na Voluntários de São Paulo.

*Embora ainda longe
de terminar a reforma, o  triplex de Cláudia Bassitt, está 
ficando algo espetacular. A suntuosidade e o bom gosto 

da proprietária podem ser sentidos em cada canto.

*Curioso: está havendo
uma invasão e urubus, principalmente nos 

condomínios. Os condôminos estão sendo orientados a 
fecharem bem seus lixos

*Ana Carolina Arroyo Barbosa 
Biselli viaja para New York dia 25 de abril e retorna um 

mês depois. Vai curtir diazinhos com sua filha Beatriz,-
que lá reside.
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