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Atletas de Equitação e Corrida de 
Rua  foram destaques e obtive-
ram bons resultados em provas 
realizadas no fi nal de semana.
ESPORTES Pág.6

ATLETAS DE MIRASSOL
SÃO DESTAQUES
Atletas de Equitação e Corrida de 
Rua  foram destaques e obtive-
ram bons resultados em provas 
realizadas no fi nal de semana.
ESPORTES 

ATLETAS DE MIRASSOL
SÃO DESTAQUES

Rio Preto pode ter 42 mil 
títulos de eleitor cancelados

ÚLTIMO DIA PARA REGULARIZAR

INTOLERÂNCIA

Confusão 
no trânsito 
tem briga e 
acidente
A Polícia Militar de Rio 
Preto foi  acionada às 
7h20 desta segunda-fei-
ra, 2, para uma confusão 
no trânsito, que começou 
no centro da cidade e foi 
parar na BR-153, do lado 
oposto ao prédio do DER, 
no Quinta das Paineiras.
Além da troca de acusa-
ções, houve agressão física, 
ameaça e um abalroamento. 
CIDADES Pág.4

Esta quarta-feira (4) é o último dia no calendário para o eleitor resolver suas pendências com a Justiça Eleitoral e ter o direito 
de votar na eleição de outubro deste ano. Até esta terça-feira, 339 mil rio-pretenses estavam aptos a votar e 42 mil com os títulos 

cancelados. Hoje os cartórios estarão abertos para atendimento ao público às 9h e fecham as portas às 18h. CIDADES Pág.5

INSEGURANÇA

Escola no 
centro é 
furtada duas 
vezes em 48h
O proprietário de uma esco-
la profi ssionalizante procu-
rou a Central de Flagrantes 
de Rio Preto, nesta segun-
da-feira, 2, para registrar 
queixa de dois furtos em 
48h. CIDADES Pág.4

EDUCAÇÃO

Zanqueta diz 
que escolha 
de creche cria 
falta de vagas

FOTOS COM
MEIO AMBIENTE

O projeto Riopreto 
Shopping Ambiental 
começa com uma ex-
posição de fotos. 
CULTURA  Pág.6

Sindicato cobra convocação 
de aprovados em concursos

EXPOSIÇÃO OUTRA VEZ

O Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais pediu 
nesta terça-feira (3) ofi-
cio solicitando ao prefeito 
Edinho Araújo a imediata 
convocação dos aprovados 
nos concursos públicos re-
alizados nos últimos anos. 
Eles foram homologados 
no começo de abril. Ques-
tionada, a Secretaria de Co-
municação não retornou até 
o fechamento dessa edição.
O sindicado cobrou a rea-

lização dos concursos em 
2017 e 2018. Eles foram 
realizados em 2019 para 
diversas funções: do ensi-
no médio ao nível superior 
para diversas secretarias. A 
seleção vem sendo cobrada 
desde de 2020. O sindicato 
tem dialogado com os vere-
adores e com o Executivo. 
Isso, para a homologação 
dos concursos, nomeação, 
posse e exercício dos apro-
vados. CIDADES Pág.5

NA CÂMARA

Doação de 
área a hospital 
veterinário 
avança

A Câmara aprovou  a lega-
lidade da concessão de área 
para ser construído o futuro 
Hospital Veterinário de Rio 
Preto. Falta mais uma vota-
ção. POLÍTICA Pág.3

Paulista Sub-20 começa com times da região
O Paulista Sub-20 começa nesta quarta-feira (4) . A competição serve de base para os 
elencos que vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estão na disputa América, 
Mirassol, Novorizontino, Votuporanguense, Tanabi e Olímpia. ESPORTES Pág.6

RIO PRETO

Diretório 
do PDT 
tem novo 
presidente
Abner Tofanelli é o mais 
novo presidente da execu-
tiva provisória do PDT em 
Rio Preto. Acordo para isso 
foi feito ainda durante a 
eleição de 2018. Abner as-
sumiu a direção do partido 
em substituição ao ex-se-
cretário, ex-vereador e ex-
-candidato a prefeito, Car-
los Arnaldo. Uma eleição 
para o diretório municipal 
vai ser realizada em breve. 
A informação foi anunciada 
pelo próprio Carlos Arnaldo 
em suas redes sociais. 
POLÍTICA Pág.3

NESTA QUARTA

POLÍTICA  Pág.3

Renan Contrera 

Divulgação

Divulgacao Camara Municipal de RP

Divulgação

Divulgação SMCS
Divulgação
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A beleza do corpo e a saúde 
cardiovascular: atenção 

aos limites
Claro que quando o as-

sunto é beleza, imediata-
mente vem à mente o con-
ceito da estética e de certos 
padrões físicos que a socie-
dade consolidou ao longo de 
décadas. 

A grande questão é se re-
almente os critérios da beleza 
física também preencheriam 
as demandas de uma saúde 
cardiovascular plena. Será 
que, em todas as circunstân-
cias, de forma absolutamente 
inquestionável, os padrões 
da beleza física garantem a 
longevidade de uma pessoa? 
Eis o grande dilema, a mais 
importante das discussões.

As redes sociais e os re-
cursos tecnológicos foram 
aditivos essenciais para que a 
beleza física fi casse cada vez 
mais perfeita. Não há como 
negar que as imperfeições 
e assimetrias de um corpo 
“normal” são convertidas em 
fi guras delineadas em corpos 
muitas vezes “anormais”. 
Neste cenário tão frequente, 
com o qual nossos olhos 
certamente já estão extrema-
mente acostumados, pulsa 
a maior das dúvidas: qual o 
limite entre a beleza física 
e a saúde cardiovascular? 
Nada contra melhorar im-
perfeições do corpo, nutrir 
a vaidade, afinal, quem de 
nós sobrevive sem uma dose 
mínima de vaidade?

Quero, na verdade, re-
fl etir um pouco mais sobre 
este tênue limite entre a 
beleza física e a plenitu-
de de uma saúde cardio-
vascular longeva. A beleza, 
como um conceito amplo e 
ocasionalmente complexo, 
desmembra-se em algumas 
vertentes como atividade 
física, suplementos, “chips” 
hormonais, anabolizantes, 
cirurgias e dietas. 

Observem que, embora 
muitos defendam que a bele-
za é exterior e interior, beleza 
de corpos e de almas, imper-
feição de um corpo em uma 
alma grandiosa, não escapa-
mos do absoluto predomínio 
da beleza física moldada por 
padrões culturais e sociais.

Quantas vezes já ouvimos 
que alguém é “gordinho e 
saudável”, sendo que, na 
verdade, caso a pessoa pu-
desse controlar seus fatores 
genéticos, ela escolheria ser 
magra, saudável e podendo 
fazer muitas extravagâncias 
alimentares. 

Quantas vezes já ouvimos 
pessoas comentando que sua 
libido não é a mesma devido 
às mudanças hormonais 
cíclicas, mas que está tudo 
bem, isto faz parte da vida e 
vamos seguir em frente.

Caso estas pessoas pudes-
sem mudar este cenário, seja 
por meio do uso de “chips” ou 
qualquer medicamento su-
postamente milagroso, vocês 
acham que iram pensar duas 
vezes em tomar esta decisão? 

Para estabelecer clara-
mente um elo entre as estra-
tégias para garantir a tão al-

mejada beleza, se possível de 
forma imediata, e a segurança 
de nossa saúde cardiovascu-
lar, vejam as situações abaixo:

Situação 1 
Uso de hormônios anabo-

lizantes para hipertrofi a mus-
cular: risco de intoxicação no 
fígado, tromboses, infarto do 
coração, derrame cerebral e 
câncer. 

Situação 2
Uso descontrolado de su-

plementos para emagrecer: 
risco de complicações no 
fígado e rins e possibilidade 
de muitos efeitos colaterais 
indesejáveis.

Situação 3
Implantes hormonais 

(“chips” da beleza): risco de 
elevação do colesterol, even-
tuais taxas crescentes de com-
plicações cardiovasculares e 
hepáticas. 

Situação 4 
Atividade física exage-

rada (“overtraining”): risco 
de sobrecarga cardíaca, com 
repercussões como arrit-
mias, tromboses e infarto do 
coração.

Situação 5 
Excesso de cirurgias esté-

ticas: risco de complicações 
relacionadas aos medica-
mentos anestésicos, risco de 
hemorragias, perfuração de 
órgãos, complicações cardio-
vasculares. Segundo o ilustre 
poeta Vinicius Moraes, “a 
beleza é fundamental”. Mas 
quero aqui humildemente 
chamar a atenção para ne-
cessidade de bom senso e 
moderação no que tange a 
“intensidade” desta beleza.

Buscar a beleza física 
como algo próximo da per-
feição, algo que seja incon-
testável perante o espelho e 
perante os olhos da maioria 
das pessoas, pode também 
resultar em ameaças ao equi-
líbrio cardiovascular. Quando 
a beleza não está alinhada 
prioritariamente com a saú-
de cardiovascular plena, eu 
tenho sinceramente muita 
preocupação quanto as con-
sequências.

Lutar e investir tempo e 
dinheiro para uma suposta 
beleza incontestável e acabar 
adoecendo com sequelas ou 
mesmo perder a vida, não 
pode ser um ato a ser re-
plicado em larga escala. Ao 
contrário, a vida de um ser 
humano e, especialmente sua 
saúde cardiovascular, deveria 
ser a maior vaidade de cada 
um de nós. 

Estando a saúde cardio-
vascular plena, nada contra 
buscar o aprimoramento 
físico e correção de sinais que 
o envelhecimento pode acar-
retar. A maior vaidade de um 
ser humano deveria ser viver 
muito tempo com qualidade.

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

A “pensão por morte” é um 
benefício previdenciário, am-
parado legalmente no artigo 74 
e seguintes da Lei de Planos e 
Benefícios da Previdência Social 
(8.213/91), concedido aos depen-
dentes do segurado que falecer, 
aposentado ou não. Trata-se de 
uma prestação continuada, que 
vem a substituir a remuneração 
que o segurado falecido recebia 
em vida. Podendo ser concedida 
de forma provisória em caso de 
morte presumida do segurado, 
assim declarada pela autoridade 
judicial competente, depois de 
seis meses de ausência, conforme 
artigo 78 da Lei 8.213/91.

O direito a pensão por morte 
do INSS, está defi nido no artigo 
16 da Lei 8213/91, onde se en-

PENSÃO POR MORTE  
BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO

Maria José Nardin da Silva
Muito importante ressaltar que a
existência de dependente de qualquer 
das classes supracitadas exclui do direito 
às prestações os das classes seguintes
contra a defi nição daqueles que 
são considerados dependentes 
do segurado: I- o cônjuge, a 
companheira, o companheiro 
e o filho não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 
( vinte e um ) anos ou inválido ou 
que tenha defi ciência intelectual 
ou mental ou defi ciência grave; 
II- os pais; e III- o irmão não 
emancipado, de qualquer con-
dição, menor de 21 ( vinte e um 
) anos ou inválido ou que tenha 
defi ciência intelectual ou mental 
ou defi ciência grave. 

Muito importante ressaltar 
que a existência de dependente de 
qualquer das classes supracitadas 
exclui do direito às prestações 
os das classes seguintes, ou seja, 
a existência de dependentes 
da classe I, exclui o direito dos 
dependentes das classes II e III. 
O enteado e o menor tutelado 
equiparam –se a fi lho mediante 
declaração do segurado e desde 
que comprovada a dependência 
econômica na forma estabeleci-
da no Regulamento, consoante 
o parágrafo 2°. De acordo com a 

redação do parágrafo 4° do arti-
go 16, a dependência econômica 
das pessoas indicadas no inciso 
I é presumida, devendo as das 
demais ser comprovada.

São três os requisitos para a 
concessão da “pensão por morte”: 
a) o óbito ou a morte presumida 
do segurado; b) a qualidade de 
segurado do falecido, quando do 
óbito; e c) a existência de depen-
dentes que possam ser habilitados 
como benefi ciários junto ao INSS. 
Sendo necessário destacar que, 
em havendo perda da qualidade 
de segurado à época do óbito, 
ainda assim será devida a pensão 
por morte aos dependentes, desde 
que o falecido (a) tenha imple-
mentado os requisitos legais para 
obtenção de aposentadoria até a 
data do falecimento, consoante 
súmula 416 do Superior Tribunal 
de Justiça (DJe 16/12/2009).

A data de concessão do benefí-
cio de pensão por morte é devido a 
contar da data: a) do óbito, quan-
do requerida até noventa dias 
depois deste; b) do requerimento, 
quando requerida após noventa 

dias; c) da decisão judicial, no 
caso de morte presumida; e d) da 
ocorrência, no caso de catástrofe, 
acidente ou desastre.  

A renda mensal inicial da 
pensão por morte corresponde a 
100% do valor da aposentadoria 
que o segurado recebia ou daquela 
a que teria direito se estivesse 
aposentado por invalidez na data 
de seu falecimento.  A Reforma 
da Previdência prevê uma nova 
forma de cálculo para o valor da 
pensão por morte. Nessa sistemá-
tica a cota familiar é de 50% do 
valor da aposentadoria recebida 
pelo segurado, ou da aposentado-
ria por incapacidade permanente 
que faria jus, acrescida de 10% a 
cada dependente, até o máximo 
de 100%. 

Consultar um advogado espe-
cialista na área previdenciária, é 
uma forma de fazer prevalecer os 
seus direitos. Lembrando que te-
mos os “precedentes”, em termos 
gerais, é a decisão tomada sob 
um contexto fático, cuja razão de 
decidir será utilizada para decidir 
casos futuros.    

Maria José Nardin da 
Silva é advogada pela Fadir - 
Faculdade de Direito Riopre-
tense, Técnica Contábil pela 
Escola E. Professora Aurea 
de Oliveira.     

A  Harmonização Facial 
que está  hoje cada vez mais 
em alta consiste em um 
conjunto de procedimentos 
e tratamentos estéticos e 
funcionais  como Toxina 
Botulínica, Preenchimentos, 
Fios de sustentação, Bioes-
timuladores de colágeno, 
Intradermoterapia que me-
lhoram a harmonia da face, 
tratando e prevenindo o en-
velhecimento caracterizado 
pela perda de elasticidade 

A escrita do cotidiano é um 
convite, é a beleza do ‘causo’ con-
tado no fi m da tarde em volta de 
uma mesa posta com café, leite, 
bolo de fubá e pão de queijo. É 
uma conversa que pode evocar 
notícias, memes, tweets virais, 
lembranças compartilhadas, o 
compartilhamento de uma in-
timidade, uma confi ssão de um 
pecado, um plano a ser refeito e 

ARTIGO

ARTIGO

Thais Maróstica Orlando

Thaís Campolina

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

Receba no� cias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

ARTIGO

 Ganho estético e terapêutico da
harmonização facial atualmente

A construção do “eu” por meio da poética do cotidi ano

da pele, ptose de tecidos e gor-
duras, corrigindo assimetrias 
faciais, tratando desordens 
musculares e funcionais.

Os procedimentos possuem 
indicação tanto para homens 
como para as mulheres que 
desejam melhorar a harmonia 
do rosto. Além da parte esté-
tica, a Harmonização ainda é 
um excelente aliado hoje no 
consultório para tratamen-
to coadjuvante de pacientes 
que sofrem com Bruxismo, 
Cefaléias, onde realizamos 
a aplicação de Botox Tera-

pêutico diminuindo a força 
muscular das musculaturas 
responsáveis por esse tipo de 
desordem, evitando assim fra-
turas de elementos dentários, 
comprometimento nas articu-

lações, crises de enxaquecas, 
hipertrofi a e hiperatividade 
muscular.

Nossa clínica conta com 
todos os tipos de tratamen-
to, sempre com os melhores 
produtos do mercado, pronto 
para atender você. Venha nos 
fazer uma visita, agende uma 
avaliação, será um prazer 
poder cuidar de você.

Dra Thais Maróstica 
Orlando

CRO 120.169
Responsável  pela 

Harmonização Facial e 
Endodontia na SB Odon-
tologia Integrada

Rua Gregório Guzzi, 
687. Eldorado

(17)99181-3738

uma troca de receitas e contatos 
de médicos que não te botam para 
esperar mais de uma hora. 

É a escrita que evoca os micro-
cosmos que nos formam, aquela 
que se lida faz surgir na mente do 
leitor um movimento de aproxi-
mação que busca similaridades e 
diferenças de hábitos, interesses, 
preferências alimentares e his-
tórias de vida, porque naquelas 
palavras há um encontro com a 
própria rotina. Esse movimento 
de ir e vir de dentro pra fora, de 
fora pra dentro, é o que torna essa 
poética algo de todo mundo, o tal 
convite. 

E, não se engane, em meio ao 
mundo de beleza e humor que o 
todo dia pode oferecer, há tam-
bém temas difíceis. Nessa mesa 
posta pode faltar até o café. Nes-
ses “causos” compartilhados em 
torno de rosquinhas açucaradas, 
pode haver um pedido de ajuda 
cifrado em segredos contados 
pela metade ou uma vontade 
entrecortada de falar de alguém 
que se foi. Nessa rotina exposta 
numa conversinha mole de fi m de 
tarde de domingo, podemos en-
contrar uma denúncia de mulher 
em perigo de vida digno de fi lme 
de ação hollywoodiano, apesar da 
aparente desimportância disso 
para o mundo que a cerca.

Saber olhar para o comum e o 
incomum no todo dia é descobrir 
que o que é posto como ‘menor’ 
é também uma construção polí-
tica. O que está ao rés do chão, 
quase no mesmo patamar que os 
corpos mortos em decomposição, 
são nossas vidas. Essas vidas-
-vidinhas-da-silva, que, mesmo 
quando se deleitam em uma mesa 
posta cheia de quitutes, ainda 
vale menos que a daqueles que 
se tornarão nome de vias públicas 
nas grandes cidades brasileiras. 
E, por partirmos desse lugar, nos 
tornamos juntos investigadores 
de todas as coisas sem registro 
toda vez que contamos nossos 
“causos”, compartilhamos nossas 
impressões, buscamos as teste-
munhas que podem confi rmar a 
presença de cada um de nós na 
localidade em que vivemos e nos 
perguntamos quais cenários com-
põem esse nosso lugar no mundo.

Essa busca em registrar o 
que importa pra cada um de nós, 
mas não é visto como algo inte-
ressante e notável o sufi ciente, é 
uma forma de tentar escrever sua 
própria história, uma tentativa 
de entender como o tempo se 
manifesta nesse espaço que ocu-
pamos, transformando e afetando 
nossas vidas comuns feitas de eus 
e arredores. No fim, a poética 

“Escrever sobre
nossas vidinhas a 
partir desse suposto 
lugar de irrelevância 
é simplesmente uma 
forma de dizer que 
somos gente”

do cotidiano é um esforço pela 
formulação, uma tentativa de 
responder como a junção disso 
tudo afeta nossa identidade. E 
nossa identidade é feita de me-
mória, como são também nossos 
registros. Escrever sobre nossas 
vidinhas a partir desse suposto 
lugar de irrelevância é simples-
mente uma forma de dizer que 

somos gente.

*Thaís Campolina é es-
critora e poeta mineira, 
pós-graduanda em Escrita 
e Criação, autora do livro 
“eu investigo qualquer coisa 
sem registro” (Crivo Edito-
rial), obra contemplada pelo 
concurso Poesia InCrível.
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Política Empresas delivery
O governador Rodrigo Garcia (PSDB)
anuncia hoje  medidas para combater 
golpes por falsos entregadores

Para inadimplentes
Mutuário inadimplente com a casa 
própria pode usar o FGTS para nego-
ciar o pagamento de até 12 prestações

Divulgação Câmara Municipal de RP

A secretária de Educação de 
Rio Preto, Fabiana Zanquetta, 
afirmou que devido as solici-
tações de pais ou responsáveis 
de alunos da rede municipal 
de ensino, para terem os filhos 
matriculados em determinadas 
escolas de sua preferência, 
atualmente existe um déficit 
de 2.046 crianças sem vagas 
em creches. 

A espécie de “responsabi-
lização” por parte dos pais e 
responsáveis foi dita durante 

reunião na manhã desta terça-
-feira, 3, na Comissão de Edu-
cação da Câmara Municipal. 

Em pauta a falta de vagas 
em creches, de transporte 
escolar, ausência acompanha-
mentos de profissionais nos 

2.046 crianças aguardam vagas em creches; 
secretária divide responsabilidade com pais

EDUCAÇÃO

Problema é fruto de 
“demanda manifesta” 
quando o pai quer defi-
nir o local da vaga 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

casos de alunos com algum 
transtorno em sala de aula, 
como o Transtorno do Espectro 
do Autista, por exemplo. 

Fabiana Zanquetta afirmou 
que o sistema apresenta 2.046 
crianças aguardando vagas em 
creches, mas que isso seria fruto 
do que chamou de “demanda 
manifesta”, o que, segundo ela, 
causa dificuldades para a pasta. 

“Hoje temos na nossa rede 
em torno de 2.500 vagas dis-
poníveis. Porque temos vagas 
e pessoas ainda sem vagas? 
Porque existe a demanda ma-

nifesta. O pai ou representante 
legal deseja determinada creche 
ou situação. Tenho pais que 
querem determinada vaga em 
determinada escola”, explicou 
Zanquetta. 

Segundo ela, um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) 
foi assinado em relação as cre-
ches do município. Ele afirma 
que o objetivo é ofertar a vaga 
mais próxima ao que solicita o 
pai.  “Se por acaso a vaga estiver 
disponível a mais de 1 quilo-
metro da residência, temos um 
dispositivo que é ofertar o passe 

mou Zanquetta. 
O vereador João Paulo Rillo 

afirmou que por Lei cabe a 
Prefeitura matricular os alunos 
e conceder transporte de segu-
rança aos pais. “Não adianta 
falar para uma mãe do Santo 
Antonio que você tem vaga na 
Vila Toninho. As pessoas tem 
o direito de ter creche perto 
de casa ou que se disponibilize 
transporte com segurança”, 
afirmou o vereador. 

Outro ponto abordado du-
rante a reunião foi o caso de 
uma mãe que obteve pelo Mi-

FALTA O MÉRITO

Câmara aprova legalidade para 
doar área ao Hospital Veterinário

SÃO

2.046
CRIANÇAS  queren-
da vagas em creches 
perto de casa ou do 
trabalho dos pais ou 
responsáveis

Com 17 votos dos vereadores 
de Rio Preto, unanimidade, 
a Câmara Municipal aprovou 
concessão de área pertencen-
te a Prefeitura de Rio Preto a 
Secretaria de Estado da Saúde 
para ser construído o futuro 
Hospital Veterinário de Rio 
Preto. 
A área total do imóvel público 
é de 2,7 mil metros quadrados 
e está situado no Rua Santina 
Figliadi Ceccato em confron-
tação com a Rua Abla Calil 
Muanis, no bairro Vila Itália. 
Segundo Edinho a concessão 
da área a Saúde do Estado 
tem único objetivo da “cons-
trução e instalação de uma 
Clínica Veterinária destinada 
ao atendimento gratuito em 
prol de animais domésticos 
(cães e gatos) do Município e 
Região”, afirma. 
A vereadora Claudia de Giuli 
(MDB), defensora das causas 
animais, pediu aos colegas 
para votarem favoráveis. Se-

gundo ela, esta é uma luta an-
tiga e que foi possível graças 
a gestões feitas junto ao go-
verno de João Doria (PSDB). 
“Tão sonhado Hospital Vete-
rinário. Consegui trazer para 
a cidade. Que torne o mais rá-
pido possível esta construção 
para atender a nossa popula-
ção”, disse. 
Paulo Pauléra (PP) destacou 
que os custos para atendi-
mentos médicos veterinários 
são elevados. “Importante 
aprovação. Hospital público 
onde pessoas não tem condi-
ções de tratar um animal, fa-
zer uma cirurgia”, afirmou. 
A implantação dos hospitais 
veterinários foi anunciada 
pelo então governador João 
Doria (PSDB) no fim do ano 
passado. O prefeito Edinho 
garantiu que os atendimen-
tos serão gratuitos para aten-
dimento de cães e gatos. Ao 
todo Doria anunciou a criação 

de oito hospitais veterinários 
no Estado, além das duas 
clínicas pets que estão em 
construção em Votuporanga e 
Araçatuba. 
Os hospitais custarão R$ 5 
milhões cada um para cons-
trução do prédio, em espa-
ços que deverão ser cedidos 
pelas prefeituras, e aquisição 
de equipamentos. As unida-
des, de acordo com o anúncio, 
contarão com salas cirúrgicas, 
medicação e internação. 
A proposta do programa é ofe-
recer atendimento gratuito de 
consultas clínicas, cirurgias, 
exames de ultrassom, raio-x 
e endoscopia, exames de la-
boratório, setor de urgência e 
emergência. No mesmo local 
devem funcionar os serviços 
de vacinação, castração e ado-
ção. 
A Prefeitura será a responsá-
vel pela contratação de profis-
sionais.

Câmara aprova por unanimidade legalidade para doação de área 

DIRETÓRIO MUNICIPAL

Abner Tofanelli assume PDT 
no lugar de Carlos Arnaldo

Abner Tofanelli é o mais novo 
presidente da executiva pro-
visória do PDT em Rio Preto. 
Acordo para isso foi feito ain-
da durante a eleição de 2020. 
Abner assumiu a direção do 
partido em substituição ao ex-
-secretário, ex-vereador e ex-
-candidato a prefeito, Carlos 
Arnaldo. Uma eleição para o 
diretório municipal vai ser re-
alizada em breve. Não há data 
definida. 
A informação foi anunciada 
pelo próprio Carlos Arnaldo 
em suas redes sociais. Ele não 
retornou os pedidos de conta-

No estado serão 
dez unidades pú-
blicas  construí-
das ao custo total 
de R$ 50 milhões; 
uma delas será 
em Rio Preto

Fabiana Zanquetta garantiu que técnico da pasta da Educação está finalizando uma resolução para ampliar o PDI

para levar a criança. Temos 
muitas faltas e perde a vaga e 
passamos para quem realmente 
precisa”, disse. 

A prioridade é a proximida-
de da residência e não do local 
de trabalho. “Próximo a casa 
e o critério de proximidade de 
residência é prioridade. Temos 
algumas leis, dentre elas, enca-
minhamento de mulher vítima 
de violência que tem priorida-
de, e o primeiro, de acordo com 
Legislação Federal e próximo a 
residência, mas nada proíbe o 
pedido de transferência”, afir-

to. Escreveu que a transferên-
cia foi tranquila e em comum 
acordo com o presidente da le-
genda, Carlos Luppi. Tofanelli 
informa que a mudança na di-

reção foi cumprimento de um 
acordo feito ainda durante a 
campanha para a Prefeitura 
em 2020. 
Tofanelli tem 22 anos, foi can-
didato à vereador em 2020, 
obteve 3.467 votos, ficou entre 
os dez mais votados na cidade. 
Não foi eleito porque a legenda 
não alcançou o cociente elei-
toral. O objetivo agora é rees-
truturar a legenda. Para isso, 
já começou a preparar uma 
chapa competitiva para a elei-
ção municipal de 2024. Entre 
as filiações está a do advogado 
e ex-candidato a prefeito pelo 
Partido Democracia Cristão 
(DC), Rogério Vinícius.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEMDivulgação

nistério Público o direito de ter 
um profissional especializado 
no acompanhamento do filho 
que apresenta Transtorno do 
Espectro do Autista. A Secreta-
ria de Educação tem prazo de 
30 dias para oferecer o profis-
sional. O vereador Renato Pupo 
(PSDB), presidente da Comis-
são de Educação, citou outros 
exemplos de pais que alegam 
prejuízos no desenvolvimento 
escolar dos filhos. 

“Até hoje, pelo que me cons-
ta, a Educação não disponibiliza 
profissional para crianças que 
requerem atenção especial”, 
disse. 

A secretária lembrou que 
existe no município o chamado 
Programa de Desenvolvimento 
Individual (PDI) que estabele-
ce os critérios e como devem 
ser abordadas as crianças em 
relação ao desenvolvimento 
pedagógico em sala de aula. 

“A escola não é espaço tera-
pêutico. A legislação na educa-
ção especial trata das pessoas 
com deficiência e com altas ha-
bilidade. O TDAH não entra na 
questão política, inclusive que 
precisa ser olhada até mesmo 
com uma propositura federal 
que inclua esses transtornos de 
forma mais ampla para incluir 
nas salas de aula. Fazemos ati-
vidades complementares, mas a 
questão é mais ampla”. 

Fabian Zanquetta garantiu 
que técnico da pasta da Edu-
cação está finalizando uma 
resolução para ampliar o PDI 
municipal para incluir os alunos 
da rede infantil de ensino.

Arquivo Pessoal

VAI A SANÇÃO

Distribuição de absorventes 
para mulheres carentes passa

Caberá ao prefeito Edinho 
Araújo (MDB) decidir se san-
ciona ou não projeto de lei 
do vereador João Paulo Rillo 
(Psol) que obriga a Prefeitura 
de Rio Preto fornecer absor-
ventes higiênicos às mulheres 
carentes do município. A pro-
posta foi aprovada por una-
nimidade na sessão desta ter-
ça-feira, 3, durante sessão na 
Câmara Municipal. 
Caso vire lei deverá ser criado 
no munícipio política pública 

de combate à pobreza mens-
trual, através do Programa de 
Fornecimento de Absorventes 

Higiênicos. Os absorventes 
serão disponibilizados para as 
alunas das unidades de ensino 
fundamental I da rede munici-
pal de educação que iniciaram 
seu ciclo menstrual; às adoles-
centes e mulheres acolhidas 
nas unidades e abrigos sob 
gestão municipal em situação 
de vulnerabilidade; às adoles-
centes e mulheres em situação 
de rua e às adolescentes e mu-
lheres em situação familiar de 
pobreza e de extrema pobreza. 
Consta ainda que o mesmo 
vale para as pessoas trans que 
se encaixem nas situações.

Raphael FERRARI
Divulgação
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CIDADES Após denúncia
Policiais militares a apreenderam no 
bairro Nova Esperança um adolescen-
te, de 17 anos, procurado pela Justiça

No estado
A PRF apreendeu 90% a mais de coca-
ína somente no primeiro trimestre de 
2022 do que no ano todo de 2020

A Polícia Militar de Rio 
Preto foi acionada às 7h20 
desta segunda-feira, 2, para 
atender uma confusão no 
trânsito, que começou no 
centro da cidade e foi parar 
na BR-153, do lado oposto ao 
prédio do DER, no Quinta das 
Paineiras. 

Além da troca de acusa-
ções, houve agressão física, 
ameaça e um abalroamento. 
O caso envolveu um Toyotta 
Corolla, de placas de São Pau-
lo, conduzido por um homem, 
de 51 anos, e um Fiat Mobi, de 
placas de Rio Preto, dirigido 
por um motorista, de 46 anos. 

O condutor do carro de 
luxo afirmou à PM que foi 
perseguido desde a área cen-
tral, por motivo desconheci-
do, e que na rodovia teve o 
automóvel ultrapassado pelo 
outro veículo, que provocou 
uma colisão. Disse ainda que 
o homem mais novo tentou lhe 
acertar socos e o atingiu com 
um golpe. 

Já o motorista do Mobi 
alegou que estava na área 
central quando foi ‘fechado’ 
pelo Corolla, o que quase 
ocasionou um acidente com 
um motociclista. Segundo 
ele, seguiu o automóvel para 
tirar satisfação, fez a ultra-
passagem para obrigar o ou-
tro condutor a parar, mas no 
momento da troca de faixa 
aconteceu a colisão. 

Conforme o rio-pretense, 
foi ameaçado pelo outro ho-
mem, que teria dito que estava 
armado e era policial. 

Ninguém fi cou ferido, mas 
os veículos sofreram danos 
materiais. 

Confusão no trânsito termina em briga 
entre motoristas e acidente na estrada

INTOLERÂNCIA

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br Motociclistas 

rendem 
frentistas e 
roubam posto

Dois motociclistas, um 
deles armado com uma pis-
tola, renderam frentistas e 
roubaram R$ 1.520,00 
do caixa de um posto de 
combustíveis na avenida 
Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, no Jardim Mara-
canã, em Rio Preto. 

O assalto
O assalto aconteceu às 

20h30 do domingo, 1, mas 
foi registrado na manhã 
desta segunda-feira, 2, na 
Central de Flagrantes. 

Segundo uma das víti-
mas, os marginais chega-
ram em uma motocicleta 
desligada e o garupa des-
ceu com a arma na mão e 
dizendo que sabia que ti-
nha “2 mil conto no caixa”, 
apontando o revólver para 
a cabeça do funcionário. 

Objetos
Antes de fugirem os 

criminosos revistaram os 
frentistas para roubarem 
objetos pessoais. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, os 
assaltantes eram brancos, 
aparentavam entre 25 e 30 
anos e usaram uma Honda 
CG 125, de cor preta, para 
cometerem o crime.

Confusão no trânsito tem troca de acusações, briga entre motoristas e acidente; caso foi atendido pela Polícia Militar

Traficante em rede social é preso na entrega
Um jovem, de 21 anos, foi 

preso em fl agrante por tráfi co 
de drogas, por policiais milita-
res, por volta das 18 horas desta 
segunda-feira, 2, na avenida 
Domingos Falavina, no bairro 
Dom Lafayete, na Região Norte 
de Rio Preto. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, uma guarnição fazia 
patrulhamento na região quan-
do desconfiou do suspeito 

que estava de carona em uma 
motocicleta. Ao ver a viatura 
ele tentou fugir, mas foi cap-
turado. 

Com o piloto, que não ten-
tou fugir, nada de ilícito foi 
encontrado. Já com o garupa, 
que tem passagens anteriores 
por tráfi co, foi apreendida uma 
sacolinha com meio tijolo de 
maconha. 

À PM, o acusado confessou 

que vendeu o entorpecente 
pelo Facebook e pediu uma 
carona ao amigo, que receberia 
uma porção de maconha pelo 
favor, mas não sabia que estava 
ajudando a transportar droga. 

Na casa
Na casa do indiciado, no 

Jardim Arroyo, foram con-
fiscadas mais 12 porções de 
maconha debaixo de um fogão, 

caderno com anotações da 
trafi cância, R$ 147 e um rolo 
de plástico fi lme. 

Após ter a prisão confir-
mada no Plantão, o autuado 
foi levado para a carceragem 
local, onde aguardará decisão 
judicial. 

Já o motociclista foi ouvido 
e liberado, mas sua moto fi cou 
apreendida, por se tratar de 
veículo de leilão.

FACEBOOK

CRIMINALIDADE

Escola é furtada 
duas vezes em 48 h

O proprietário de uma es-
cola profi ssionalizante procu-
rou a Central de Flagrantes de 
Rio Preto, nesta segunda-feira, 
2, para registrar queixa de dois 
furtos ocorridos no local em 
um intervalo de 48 horas. 

Segundo a vítima, de 59 
anos, no último dia 30, desco-
nhecido arrombou o vitrô da 
frente e entrou no estabeleci-
mento. Na ocasião, foram leva-
dos pelo ladrão um notebook, 

três celulares, uma central 
de PABX e um carregador de 
telefone. Anteontem, a escola 
teve furatdas um condensador 
de ar-condicionado.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

NA REGIÃO

Trio é preso suspeito de homicídio

A Polícia Civil prendeu três 
homens, entre 36 e 41 anos, 
por suspeita de participação 
em um homicídio ocorrido no 
dia 1º de abril na cidade de 
Ouro Verde. As detenções fo-
ram realizadas na manhã desta 
segunda-feira, 2, durante a 
operação “Hominis Excidium”. 

Na ocasião do crime, o 
corpo da vítima foi encontrado 
com múltiplos ferimentos, às 
margens da Estrada Vicinal 
Ouro Verde – Panorama, e as 
investigações foram iniciadas 
imediatamente pela Delegacia 

de Panorama. 
Policiais junto à Justiça 

conseguiram mandados de 
prisão temporária e de busca 

Da REPORTAGEM

Moto falha em furto e ladrão vai para cadeia
SE DEU MAL

Um morador do bairro Re-
nascer, de 35 anos, foi preso 
em fl agrante, às 21h10 desta 
segunda-feira, 3, após tentar 
furtar uma Honda CG 125 Fan 
KS de um funcionário de uma 
pizzaria, no Jardim Seyon.
O acusado estava acompa-
nhado de um vizinho, de 17 
anos, que fugiu. Segundo o 

boletim de ocorrência, a du-
pla não conseguiu ligar a 
moto e acabou se separando. 
O adulto foi localizado cami-
nhando, a aproximadamente 
100 metros de uma rede de 
lanchonetes, na avenida Noé 
Gonçalves de Souza, pela Po-
lícia Militar. À PM, o suspei-
to disse que o veículo falhou, 

chamando a atenção de cole-
gas da vítima que passaram a 
persegui-lo e ao adolescente. 
No Plantão, a prisão por furto 
qualifi cado mediante concur-
so de pessoas foi confi rmada e 
o indiciado levado para a car-
ceragem rio-pretense, onde 
aguarda audiência de custó-
dia.

O acusado estava 
acompanhado de 
um vizinho, de 17 
anos, que conse-
guiu fugir da PM

e apreensão que foram cum-
pridos durante a operação, 
com apoio das Delegacias de 
Investigações Gerais (DIG) e 

sobre Entorpecentes (Dise) de 
Panorama, e das Delegacias de 
Ouro Verde e Paulicéia.

Cadeia
Os presos foram enca-

minhados para a cadeia de 
Presidente Venceslau, onde 
permaneceram à disposição 
da Justiça. 

A ação contou com a parti-
cipação de 15 policiais civis e 
cinco viaturas, e o nome esco-
lhido para a operação deriva do 
latim, que signifi ca “o ato que 
consiste em uma pessoa matar 
a outra”, e termo que deu ori-
gem à palavra homicídio.

Divulgação/Polícia Civil 
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Policiais militares a apreenderam no 
bairro Nova Esperança um adolescen-
te, de 17 anos, procurado pela Justiça
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Esta quarta-feira (4) é o úl-
timo dia no calendário elei-
toral para o eleitor resolver 
suas pendências com a Justi-
ça Eleitoral e ter o direito de 
votar na eleição de outubro 
deste ano. Até esta terça-fei-
ra, 339 mil rio-pretenses es-
tavam aptos a votar e 42 mil 
com os títulos cancelados.  
O chefe do Cartório da 268ª 
Zona Eleitoral de Rio Pre-
to, Régis Pistori, disse que o 
movimento foi grande nesta 
terça-feira (3). A ata com os 
números dos trabalhos só é 
conhecida após as 20h. 
Segundo o calendário eleitoral 
oficial do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), esta quarta-
-feira (4) é o último dia para 
o eleitor solicitar operações 
de alistamento, transferência 
e revisão, para utilização do 
serviço de pré-atendimento 
via internet, requerimento de 
operações de alistamento (ti-
rar o título), transferência e 
revisão para eleitores no Bra-
sil e no exterior e para que os 
presos provisórios e os ado-
lescentes internados que não 
possuírem inscrição eleitoral 
regular sejam alistados ou 
requeiram a regularização de 
sua situação. 
Os cartórios estarão abertos 
para atendimento ao público 
às 9h e fecham as portas às 
18h. Quem estiver na fila às 
18h, vai receber senha, e será 
atendido. 
Pistori disse que o TSE não 
determinou nenhuma alte-
ração no horário de atendi-
mento. Embora em parte do 
dia haja filas, o horário vai ser 
cumprido.Nesta terça-feira os 
sites dos Tribunal Superior e 
do Tribuna Regional funcio-
naram normalmente para o 
acesso online. Na segunda-
-feira (2) eles caíram devido 
quantidade de acessos no es-
tado e no país. Os números 
finais serão conhecidos após 
as 19h desta quarta. De Rio 
Preto, da região e do estado. 

42 mil rio-pretenses podem 
título de eleitor cancelado

ÚLTIMO DIA PARA REGULARIZAR

Os cartórios estarão 
abertos para atendi-
mento ao público
 às 9h e fecham 
as portas às 18h

Nesta quarta-feira é o último dia para o eleitor solicitar operações de alistamento, transferência e revisão

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Guilherme Batista

NA SANTA CASA

A Santa Casa de Rio Preto 
está preparada para abrir nes-
ta quarta-feira (4) os 26 novos 
leitos de urgência e emergên-
cia durante 7 meses que a Pre-
feitura vai comprar após  obter 
R$ 5 milhões anunciados pelo 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) na sua última visita à 
cidade segunda-feira (2). 

O presidente do Conse-
lho Municipal de Saúde, o 
dentista Fernando Araújo, 
confirmou as informações. 
Uma reunião no começo da 
noite desta terça-feira (3) foi 
convocada para referendar a 
iniciativa da Prefeitura e Santa 
Casa. A decisão do Conselho 
e deliberativa e tem que ser 
acatada. Araújo disse que os 
entendimentos vêm ocorren-
do e que a reunião devia dar o 
sinal verde. 

Ele só não confirmou se 
os novos leitos valem a partir 

desta quarta-feira. 
A assessoria de imprensa 

da Santa Casa confirmou e 
disse que os 26 leitos vão se so-
mar aos outros 48 existentes 
para urgências e emergências. 
No total, a Santa Casa tem 
conveniados com a Secretaria 
de Saúde aproximadamente 

Arquivo DHoje

Sindicato cobra 
convocação de 
aprovados em 
concursos

O Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais 
pediu nesta terça-feira 
(3) oficio solicitando ao 
prefeito Edinho Araújo a 
imediata convocação dos 
aprovados nos concursos 
públicos realizados nos 
últimos anos. Eles foram 
homologados no começo 
de abril. Questionada, a 
Secretaria de Comunica-
ção não se retornou até o 
fechamento dessa edição. 

O sindicado cobrou a 
realização dos concursos 
em 2017 e 2018. Eles fo-
ram realizados em 2019 
para diversas funções: 
do ensino médio ao nível 
superior para diversas 
secretarias. A seleção vem 
sendo cobrada desde de 
2020. O sindicato tem 
dialogado com os verea-
dores e com o Executivo. 
Isso, para a homologação 
dos concursos, nomeação, 
posse e exercício dos apro-
vados. 

O sindicato afirma que 
faz isso desde o início de 
2022 para o concurso de 
2019. “Participamos de 
diversas reuniões e audi-
ências públicas a fim de 
discutir o tema e expor os 
argumentos pela conti-
nuidade dos procedimen-
tos finais dos concursos”, 
informa. Os aprovados 
em diversos concursos 
tiveram uma vitória no co-
meço do mês de abril com 
o anuncio da homologação 
de todos os concursos 
de 2019, que somam 547 
cargos. 

Segundo o sindicato, a 
Prefeitura informou que 
a convocação seria prio-
ritária para os aprovados 
nos concursos da área da 
Saúde. A homologação e 
convocação dos concursos 
02 e 03 foram publicadas 
no Diário Oficial, nos dias 
08 e 09 de abril. Sindicato 
reforça a contratação de-
vido à falta de servidores 
em todas as pastas, dos 
aprovados a serem con-
vocados.  Os concursos 
possuem validade de um 
ano, contado da data da 
publicação da homologa-
ção, podendo ser prorro-
gado por igual período.

Em 11 dias, entre 19 até 29 
de abril, Rio Preto registrou 
310 novos casos de Covid 19 e 3 
mortes. No dia 25 de abril hou-
ve o maior número de casos 
diários: 54. No dia 21, foram 
apenas 5 e no dia 24, nenhum. 
Já os  três óbitos foram: um dia 
19, outro dia 20 e o último dia 
28 de abril. 

A assessoria de imprensa 
da Secretaria da Saúde disse 
que não houve aumento de 
casos. 

A diferença para os núme-
ros anteriores é que desta vez 
os casos anunciados se referem 
a 11 dias represados. No mes-
mo perído 132 pessoas foram 

internadas. Destas, 68 eram 
de Rio Preto e 64, da região. 

Quarenta e sete pessoas 
foram para a UTI. Destas, 21 
eram de Rio Preto e 26, da 

Divulgação SMCS
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Em visita a Lviv, na Ucrâ-
nia, no sábado, 30, a atriz e 
enviada especial da agência de 
refugiados da ONU (Acnur), 
Angelina Jolie, levou um susto 

Prefeitura compra mais 26 leitos de UTI 

durante sua passagem pela 
cidade. Ela teve que fugir para 
um abrigo antiaéreo após sire-
nes de alerta de ataque aéreo 
dispararem na cidade. A atriz 

estava na estação ferroviária 
de Lviv no último sábado,30, 
enquanto também brincava 
com crianças pequenas e tirava 
fotos, quando a sirene tocou. 

Hoje é o último dia 
para o eleitor so-
licitar operações 
de alistamento, 
transferência e 
revisão

288 leitos. A maior parte é 
destinado à Enfermaria. Ela 
informou que tanto os leitos 
quanto o pessoal, incluindo 
médicos, estavam prontos 
para começar os trabalhos 
nesta quarta-feira. 

Os novos leitos devem 
aliviar a pressão que as lota-

ções nas cinco Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) 
do município estão recebendo. 
A Secretaria de Saúde infor-
mou o objetivo é aliviar o fluo 
de internações de urgência e 
emergência nas UPAs. Eles 
são destinados apenas a pa-
cientes de Rio Preto.

Prefeitura de Rio Preto compra mais 26 leitos de UTI na Santa Casa 

região. Oitenta e cinco pessoas 
estavam internadas nas enfer-
marias. Destas, 47 rio-preten-
ses e 37 de outras cidades. 

Os números do boletim 

COVID-19

Em 11 dias, Rio Preto tem 310 casos e três óbitos
anterior, divulgado dia 20, que 
registraram os casos entre o 
dia 13 de abril ao dia 18, trou-
xeram 215 casos. Uma média 
de 35 casos em 7 dias. Entre os 
dias 19 e 29 de abril, a média 
diária é de 28,18 casos. 

Desde o começo da pan-
demia são 136.103 casos. No 
mesmo período, são 2,25% 
dos positivados. A letalidade 
em 2022 é bem menor, de 
apenas 0,6%, deixando claro 
a queda vem após a vacinação 
em massa. 

Durante a pandemia, Rio 
Preto teve um total de 440.393 
pessoas testadas e, destes, 
304.290 casos não tinham a 
doença.

Divulgação

MUNDO

Angelina Jolie se esconden em abrigo antibombas

O Estado de Maharash-
tra, no oeste da Índia, regis-
trou 25 mortes por insola-
ção desde o final de março, 
o número mais alto nos 
últimos cinco anos, com a 
probabilidade de mais óbi-
tos em outros lugares em 
um país com temperaturas 
acima de 40 graus Celsius. 
Os cientistas associaram o 
início precoce de um verão 
intenso às mudanças cli-
máticas e dizem que mais 
de 1 bilhão de pessoas na 
Índia e no vizinho Paquis-
tão estão de alguma forma 
vulneráveis ao calor extre-
mo. Muitas das mortes em 
Maharashtra ocorreram 
nas áreas mais rurais do 
Estado mais rico da Índia.

Calor mata
Seis pessoas estão sob 

investigação em Xangai 
por terem participado do 
transporte de um idoso 
vivo dentro de um saco para 
cadáveres. O homem era 
residente de uma casa de 
repouso na cidade e teria 
sido declarado morto, co-
locado no saco e levado da 
residência até o carro fune-
rário, onde foi percebido o 
erro. O incidente, que ocor-
reu na tarde de domingo, 
foi filmado por vizinhos e 
as imagens rapidamente se 
espalharam pela internet, 
provocando uma reação 
furiosa na cidade, que está 
sob um bloqueio exaustivo 
há cinco semanas, por con-
ta da Covid.

Cadáver vivo

Lviv tornou-se um importante 
centro de evacuação para cen-
tenas de milhares de pessoas 
que fogem de conflitos em 
outras partes do país.
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Novorizontino
Em jogo atrasado da Série B do Brasi-
leiro, o Novorizontino recebe o CRB em 
casa nesta quarta-feira (3) às 19h.

Nesta quarta às 21h
O Corinthians enfrenta o Deportivo 
Cali fora de casa no início do returno 
da Copa Libertadores

Paulista Sub-20 tem início nesta 
semana com times da região

FUTEBOL

Ação começou nesta ter-
ça-feira (3), prossegue quarta 
e quinta (4 e 5 de maio) e vai 
complementar a campanha 
Compre e Ganhe que o sho-
pping promove em comemo-
ração à data. 

Além de ganhar uma linda 
bolsa artesanal na ação de 
Compre e Ganhe deste ano, 
os clientes ativos do Iguatemi 
One terão a oportunidade de 
customizar as peças.

Nestes dias, o artista plásti-

SHOPPING

Bolsas customizadas 
para o Dia das Mães

co Bruno Gomes estará no piso 
superior do shopping, ao lado 
da Costantini Joalheria, custo-
mizando as bolsas artesanais. 
A técnica utilizada por ele será 
a de pintura com tinta acríli-
ca. Pintadas a mão, as bolsas 
ganharão uma nova cara com 
temas diversos. 

A customização estará dis-
ponível apenas para clientes 
ativos do Iguatemi One. Isso 
signifi ca que, além de se ca-
dastrar no site ou aplicativo do 
programa, o cliente precisa ter 
feito o registro de pelo menos 
uma nota fi scal de uma compra 
realizada em uma das lojas do 
shopping. 

A ação será realizada das 
11h às 14h e das 17h às 20h, nos 
três dias. Cada customização 
levará em torno de 15 minutos, 
além do tempo de secagem. A 
ação Compre e Ganhe vai até 
o dia 8 de maio e tem um pro-
pósito diferente este ano. Os 
clientes ganharão uma bolsa 
artesanal, a cada R$ 500 em 
compras, com estampas e cores 
exclusivas. produzidas em par-
ceria com a ONG Orientavida.

O Campeonato Paulista 
Sub-20 começa nesta quar-
ta-feira (4) com diversos ti-
mes da região em campo. A 
competição costuma servir de 
base para os elencos que vão 
disputar a Copa São Paulo de 
Futebol Júnior. Estarão dis-
putando América, Mirassol, 
Novorizontino, Votuporan-
guense, Tanabi e Olímpia.

Atual vice-campeão, 
o Mirassol estreia no 
estádio Alberto Victolo 
contra o Tanabi, às 15h

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

PARQUE AQUÁTICO

Hot Beach de Olímpia abre 
contratação para cem vagas

O Hot Beach Parque & Re-
sorts, que administra o parque 
aquático Hot Beach e quatro 
resorts em Olímpia, está se 
preparando para atender o 
aumento de demanda de turis-
tas, principalmente nas férias 
de julho. Estão abertas, no 
momento, cerca de 100 vagas 
de todos os níveis de escolari-
dade nas áreas administrativa, 
operacional e de vendas. Para 
preencher essas vagas e formar 
banco de talentos, vai realizar a 
Feira da Empregabilidade nos 
dias 4 e 7 de maio (quarta-feira 
e sábado). 

Durante a Feira da Empre-

gabilidade, os interessados em 
concorrer a uma das vagas po-
derão entregar pessoalmente 
seus currículos e já participar 
de uma pré-triagem. 

Neste primeiro contato, a 
equipe de Recursos Humanos 
do Grupo Ferrasa vai verifi car a 
disponibilidade de horário dos 
candidatos. A maior demanda 
é para trabalho noturno. Há 
vagas para praticamente todas 
as funções da hotelaria, como 
garçom, camareira, recepcio-
nista, recreador, coordenador 
de manutenção, supervisor 
de manutenção, supervisor 
comercial, vendedor e capta-
dor de novos clientes. Quem 
quiser concorrer a um cargo e 
não puder comparecer presen-
cialmente à feira pode enviar o 

currículo por email. 
Não é necessário ter expe-

riência na função pretendida. 
O Hot Beach Parque & Resorts 
vai contratar e, em seguida, 
oferecer treinamento intensivo 
na função. O objetivo é efetivar 
as contratações e iniciar o trei-
namento entre o fi nal de maio 
e início de junho. 

Serviço 
O interessado em concorrer 

a uma das vagas deve entregar 
o currículo na Feira da Em-
pregabilidade dia 4 de maio 
das 10h às 18h30 ou no dia 7 
de maio das 8h às 14h, no Ce-
lebration Resort Olímpia (rua 
Francisco Vicente Blanco, 365, 
Olímpia). Ou enviar pelo email 
rh@grupoferrasa.com.br

O Campeonato Paulista Sub-20 começa nesta quarta-feira (4) com diversos times da região em campo.

O Olímpia está no 
grupo B e vai enca-
rar a Inter de Be-
bedouro em casa. 
Todos os jogos 
serão às 15h desta 
quarta-feira

O artista plástico 
Bruno Gomes estará 
no piso superior do 
shopping, ao lado da 
Costantini Joalheria, 
customizando as 
bolsas artesanais

O Hot Beach Parque & Resorts em Olímpia está se preparando para atender o aumento de demanda
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Renan Contrera
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Atual vice-campeão, o Miras-
sol estreia no estádio Alberto 
Victolo contra o Tanabi, às 15h. 
O Leão perdeu a fi nal para o 
Palmeiras e tenta embalar mais 
uma boa campanha na com-

petição. O Índio da Noroeste 
também teve uma campanha 
positiva no ano passado che-
gando a segunda fase. 

“Estamos trabalhando for-
te, visando a estreia. Vamos 
pegar o Mirassol um jogo 
difícil, mas estamos nos prepa-
rando bem”, afi rmou o técnico 
Jorge Saran sobre a prepara-
ção do Tanabi. 

O grupo ainda conta com o 
América que recebe o Novori-
zontino no Teixeirão. O outro 
jogo da chave é entre Votu-
poranguense e Catanduva. O 
Olímpia está no grupo B e vai 
encarar a Inter de Bebedouro 
em casa. Todos os jogos serão 
às 15h desta quarta-feira. 

Na edição deste ano, o 
Campeonato Paulista Sub-20 

conta com 70 clubes divididos 
em 12 grupos regionalizados. 
Com o avançar das fases, novos 
grupos serão montados até a 
fi nal prevista para o dia 09 de 
novembro deste ano. Nesta 
primeira fase, os dois primei-
ros times se classificam de 
forma direta junto com os oito 
melhores terceiros colocados. 

Os jogos

Tanabi x Mirassol - Estádio 
Alberto Victolo (Tanabi) 

Votuporanguense x Ca-
tanduva – Arena Plíno Marín 
(Votuporanga) 

América x Novorizontino – 
Estádio Benedito Teixeira (São 
José do Rio Preto) 

Olímpia x Inter de Bebe-
douro – Estádio Maria Tereza 
Breda (Olímpia)

Atletas de 
Mirassol 
garantem 
conquistas

As amazonas mirasso-
lenses Bianca Guimarães, 
22, e Daniela Rodrigues, 
24, participaram da prova 
dos Três Tambores em 
eventos na região. Bianca 
foi campeã no Rodeio de 
Valentim Gentil, enquan-
to Daniela foi finalista, 
garantindo o 6º lugar no 
1º Encontro de Cowboy’s 
Estância C.F., em São José 
do Rio Preto. 

Já o atleta mirassolense 
Anderson Souza da Cruz, 
também conhecido como 
Andim, da equipe Mirassol 
nas Ruas e Pistas (MRP) 
foi destaque neste final 
de semana em provas de 
corrida em cidades da re-
gião. Em menos de 24h ele 
garantiu dois pódios para 
Mirassol. 

No sábado na cidade de 
Macaubal, Andim foi 3°co-
locado na corrida de 6 km 
com tempo de 17min51seg. 
Já no domingo em Olímpia 
Anderson repetiu a mesma 
colocação em um percurso 
de 7 km, terceiro colocado 
com tempo de 22min-
54seg. O outro destaque 
fi ca por conta do também 
mirassolense Gabriel Fer-
reira, da equipe Movendo 
Ruas e Pistas. Biel, como 
é conhecido, foi quinto 
colocado na sua categoria 
de 20 a 25 anos.

Shopping abre 
projeto com 
exposição 
de fotos

O tema sustentabili-
dade tem sido cada vez 
mais discutido no mundo. 
Pensando nisso, o Riopre-
to Shopping lança neste 
mês de maio um projeto 
permanente: o Riopreto 
Shopping Ambiental. 

O objetivo é ampliar a 
agenda de ações e eventos 
ligados a este tema no de-
correr do ano. Para abrir 
este projeto, o shopping re-
cebe até o dia 12 de maio a 
exposição inédita “Crepús-
culos da Quarentena”, do 
fotógrafo Reinaldo Feres. 

O público poderá con-
ferir os cliques que Feres 
fez durante o isolamento 
social ocasionado pela 
Covid-19, dos crepúsculos/
pores de sol diretamente 
de sua sacada na região do 
lago 3 do Parque da Repre-
sa Municipal. A mostra fi ca 
aberta à visitação na Praça 
4 de Eventos. 

Segundo o fotógrafo, 
para minimizar os incon-
venientes que a pandemia 
ocasionou, ele colocou em 
sua rotina ser espectador 
dos espetáculos diários 
proporcionados pela natu-
reza.  Por se tratar de um 
espaço limitado e cheio 
de obstáculos à visão, ele 
apurou a sensibilidade, 
trazendo conhecimentos 
como os biorritmos de gru-
pos de aves e o “percurso” 
do sol e da lua no céu em 
diferentes estações do ano.

Da REDAÇÃO

Gustavo Ribeiro/Novorizontino

Divulgação
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOSÉ BONIFÁCIO 
CNPJ: 50.857.960/0001-40 | Dec. Utilidade Pública Federal n° 65.671 de 29/10/1969 

Rua XV de Novembro, S/N – Bela Vista – José Bonifácio/SP 
CEP 15.200-000 – Fones (17) 3265 9020 – 3265-9022 

admscmjb@santacasajosebonifacio.com.br 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOSÉ BONIFÁCIO 
CNPJ: 50.857.960/0001-40 
 

Convocação 
 
 Pelo presente, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social, ficam todos 
Sócios Contribuintes e demais sócios descritos no Artigo 4., convocados para 
Assembleia Geral Ordinária que será realizada 16 de maio de 2022, na sala 
de reuniões no endereço sito a Rua 28 de Dezembro n.º 50, Centro, CEP 
15200-000, na cidade de José Bonifácio/SP, às 19:00hrs. Em primeira 
convocação com a presença de 1/5 de seus sócios com direito a voto e 
não comparecendo número legal, a Assembleia será instalada em segunda 
e última convocação 30(trinta) minutos após a primeira, com qualquer 
número de sócios presentes, as duas convocações serão simultâneas, para 
deliberação da Ordem do Dia: 
 

1. Aprovação da proposta de programação anual da Associação, 
submetidas pela Diretoria; 

2. Apreciação do relatório anual da Diretoria; 
3. Discutir e homologar das contas e o balanço anual relativo ao ano 

de 2021, aprovado pelo Conselho Fiscal. 
4. Eleição e posse do Conselho Fiscal para o período de 12 de março 

de 2022 a 12 de março de 2023. 
5. Assuntos de interesse geral da Santa Casa de Misericórdia de José 

Bonifácio. 
 
 

José Bonifácio, 03 de maio de 2022. 
 
 

________________ 
Hélio Raymundo 

RG n. 12.741.535-X 
Diretor Presidente 
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TERMO DE CONFERENCIA E VALORES EM CAIXA Auxilio Materno Infantil 4.200,00

Aos  31 (trinta  e  um) dias de   Dezembro  de  2021 (dois mil e vinte e um)  nós  abaixo Correios 31.727,28

assinados membros do Conselho Fiscal,  juntamente com o Presidente e o Tesoureiro Copa e Cozinha 2.574,40

 da  entidade,  dando  cumprimento  no  disposto  no  inciso  I,  artigo  55l da  C.L.T., Material Escritório 1.502,50

procedemos a avaliação dos valores existentes no CAIXA do SINDICATO DOS Ajuda de Custo de Delegados Sindicais 13.000,00

TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIA DA ZONA ARARAQUARENSE,  Agua 1078,08

verificando a existência dos valores abaixo: IMPORTANCIA EM DINHEIRO R$ 108.238,04 Licenciamento de Veiculos 395,64

  CONTA   CORRENTE   BANCÁRIA   R$ 161.675,63    APLICAÇÃO   FINANCEIRAS Aluguel 8.190,34

R$ 1.853.049,94 TOTAL R$ 2.122.963,61 E por ser a expressão da verdade lavramos a Combustivel 30.873,23

presente em 3(três) vias,  o qual vai assinado pelo Contabilista da Entidade. São José do Publicações 4.184,80

Rio  Preto,  31  de  Dezembro  de  2021.  Gildo  de  Camargo,  José  Grifone, Antonio João Pedágios 4.025,75

Rodrigues  CONSELHO  FISCAL.   Osvaldo  Pinto   Presidente    Arthur   Batista   Soares Grafica 4.506,00

Tesoureiro. Manutenção de Equipamentos de CPD 3.215,00

LUX CONTABILIDADE E ASSESSORIA SC LTDA Manutenção de Veículos 10.416,90

RECEITAS Seguros 7.171,34

Mensalidade Assoc. Tesouraria 17.100,00 Telefone Fixo e Celular 21.169,00

Contribuições/Conf/Sindical/Rumo S.Faz 137.029,76 Energia Elétrica 7.894,66

Assistencia Medica Tesouraria 923.984,87 Estacionamento 4.668,00

Mensalidades Assoc. Rumo S.Fazenda 550.220,79 Material de Limpeza 90,80

Outros Recebtos Tesouraria 44.072,55 Dev. Desc. Indevidos 14.562,00

Diversos Rumo e S. Fazenda 301.478,42 Contabilidade 23.455,00

Desconto Diversos Obtidos 0,37 Despesas Diversas 82.268,61

Bens Recebidos em Doações 393.330,18 Honorarios 130.486,00

Assist. Medica Rumo/S.Fazenda 587.095,62 Transportes 229,00

Juros s/ Aplic. Financeiras 69.888,52 Brindes e Presentes a Associados 81.987,64

TOTAL RECEITAS NO PERIODO 3.024.201,08 Convenio Papelaria/Livraria 4.492,14

DESPESAS Convenio Farmacia 229.651,36

13 Salario        8.023,34 Convenio Otica 46.866,69

Vale Refeição em folha de pagto 41.545,33 Convenio Dentista 2.151,00

Abono de Férias 1.623,08 Convenio Plano de Saude/medico 1.527.205,49

Abono Pecuniário 1.623,07 DESPESAS FINANCEIRAS

Hoteis e Hospedagens 1.120,00 Despesas Bancárias 9.246,02

Diarias e Ajuda de Custo 27.620,00 Juros Multa s/ tributos 118,97

Verba de Representação 149.300,00 Juros pagos a fornecedores 1.966,18

Férias 3.376,80 TOTAL DESPESAS PERIODO 2.699.061,07

Ordenados 92.968,61 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

FGTS 8.435,98 Periodo Inicial 01/01/2021    Periodo Final  31/12/2021  (+)    Receitas no 
INSS EMPRESA 22.144,77 Periodo R$ 3.024.201,08. Soma Total do Ativo e Passivo R$ 2.699.061,07
INSS TERCEIROS 2.847,27 e da Demonstração de Resultado do Exercicio que apresentou SUPERAVIT

Pis s/ Folha de Pagamento 1.054,46  de R$ 325.140,01. O qual fora elaborado de conformidade com a movimentação

Lanches e Refeições 248,02  e documentação apresentada pelo Sindicato. São José do Rio Preto, 31 de 

Vales Refeições 5.204,22 Dezembro de 2021. Osvaldo Pinto  Presidente STEFZA Arthur Bastista Soares

Condominio 15.943,44 Tesoureiro STEFZA Gisela Marcia Marques Tecnica em Contabilidade CRC

Cartório e Reconhecimento de Firmas 412,86 1SP 134600/O-9 LEX RIO PRETO ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA.

STEFZA SINDICATO TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIARIAS DA ZONA ARARAQUARENSE

                                                                                   
EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. 
 
PROCESSO: 0001031-12.2012.5.15.0028, AUTOR:LUCIELENA GEROMEL FALCHI. RÉU: MAVIMAR S/A e outros (2). DEVENDO NO QUE COUBER SER OBSERVADO O 
PROVIMENTO GP-CR Nº 04/2014 DO EG. TRT DA 15ª REGIAO. O Excelentíssimo Doutor MAURO CESAR MORELI - Juiz do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, conforme id 
3a84c1c, torna pública a abertura da realização de “ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR” do bem penhorado nos autos em epígrafe e discriminado a seguir, para tanto nomeia o 
Corretor, Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, CRECI/SP 52891-F, CPF 077.049.438-20, telefone 017 99619-9362 e 19 98363-2151, e-mail julio@asolucaoimoveis.com.br, site 
www.alienacaojudicialdebens.com.br, Av. Miguel Damha 1540 – Residencial Gaivota I em São José do Rio Preto- SP e Av Dos Trabalhadores, n.116, sala 1004,  bairro Castelo Branco, 
Indaiatuba, SP corretor devidamente cadastrado conforme provimento GP-CR N.º 04/2014 junto ao TRT da 15ª Região, que deverá observar os seguintes critérios. IDENTIFICAÇÃO: 
Matrícula do imóvel nº 25.961 do 1º ORI de Catanduva - SP. DESCRIÇÃO DO BEM: Um lote de terreno, sob nº 06, da quadra 53, situado na cidade e comarca de Catanduva, no loteamento 
denominado conjunto Polo Industrial e Comercial Prof. Giordano Mestrinelli, com a área de 7.156,86 m², medindo 83,00 metros de frente para a Rua 05, 10,00 metros em curva confrontando 
com a Rua Ipiranga, 75,14 metros de um lado confrontando com a Rua 17, 93,76 metros de outro lado, em divisa com o lote 7, e 72,00 metros nos fundos em divisa com parte do lote 5. 
Imóvel matriculado sob nº 25.961 do 1º ORI de Catanduva-SP. Inscrição Municipal nº 71.02.56.05.10.00.00. No lote há construção de um barracão de aproximadamente 4.000,00 m², 
construído de tijolos de cimento e coberto com estrutura metálica. LOCALIZAÇÃO; Rua Arlindo Buscardo, Catanduva – SP, cep 15800.000. AVALIAÇÃO / REAVALIAÇÃO DO BEM: R$ 
1.800.000,00 (Um Milhão e Oitocentos Mil Reais), em 30 de novembro de 2018. PROPOSTA MÍNIMA: Visto não definida no despacho id 3a84c1c, fulcro Art. 891, Parágrafo Único. 
ÔNUS/OBSERVAÇÃO: Av. 01 – Servidão, Av. 03 – hipoteca em favor do Banco do Brasil S.A, Av. 04 – hipoteca em favor do Banco do Brasil S.A, Av. 05 – hipoteca em favor do Banco do 
Brasil S.A, Av. 06 – penhora Processo 861/95 – 3ª Vara Cível de Catanduva, Av. 12 – penhora Processo 2722/2003 – 43ª Vara do Trabalho de São Paulo; há débitos municipais. DA 
VISITAÇÃO DO IMÓVEL: Ficou autorizada pelo despacho da excelentíssima Juíza a visitação do imóvel pelos interessados, desde que acompanhados pelo corretor ou por quem for por ele 
indicado, devendo ser apresentada cópia do despacho, devidamente assinada, à qual se dá força de MANDADO JUDICIAL, que possibilita o ingresso e a visitação do imóvel a ser alienado. 
É vedado aos depositários, criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 77, inciso IV, do novo CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força 
policial, caso a providência se mostre necessária. PRAZO DA ALIENAÇÃO: Esta alienação, por iniciativa particular, perdurará pelo período de 60 dias a partir 01/04/2022 a 01/06/2022. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: As propostas deverão ser entregues diretamente ao Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, no período, não haverá encerramento presencial, fica autorizada a 
realização de alienação, na modalidade eletrônica e as propostas caso tenha seja juntada ao processo pelo corretor Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, ou informando caso não tenha proposta. 
Após, juntada as propostas ao processo ato contínuo concluso ao juízo para apreciação; eventuais propostas que forem apresentadas diretamente ao processo não serão conhecidas (serão 
desconsideradas). DA COMISSÃO: Acolhida a proposta pelo Juízo o proponente (adquirente) deverá pagar ao corretor Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do preço da alienação; A comissão devida não integra o valor da proposta, e não será devolvida ao proponente (adquirente) em nenhuma hipótese, 
salvo se a alienação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do proponente; A comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo proponente no prazo máximo e 
improrrogável de 5 (cinco) dias, após a homologação da proposta, através de depósito diretamente em conta bancária indicada pelo corretor devendo apresentar o comprovante ao juízo. 
Ressalva-se a possibilidade de pactuação direta com o corretor, pelo proponente (adquirente), para pagamento em prazo diverso. LOCAIS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Com 
agendamento de horário na Av. Miguel Damha nº 1540 - em frente ao Cond. Residencial Gaivota I, São José do Rio Preto, SP e Av Dos Trabalhadores, n.116, sala 1004, bairro Castelo 
Branco, Indaiatuba, SP, e-mail julio@asolucaoimoveis.com.br, site www.alienacaojudicialdebens.com.br. DA PREFERÊNCIA NOS LANCES: Ocorrendo propostas de idêntico valor, 
observar-se-á a seguinte ordem: A) O pagamento à vista. B) A proposta com menor número de parcelas. FORMAS DE PAGAMENTO DOS LANCES: 1- À VISTA, no prazo máximo e 
improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da homologação da proposta vencedora. 2- A PRAZO, com 30% (trinta por cento) de entrada e o restante em até 30 (trinta) parcelas 
mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente, pelo IPCA, na data do efetivo pagamento, sempre por meio de depósito judicial. OBS - Em caso de não pagamento ou atraso superior a 
dez dias de qualquer das parcelas, a multa pela mora será de 20% sobre o valor da venda e execução do valor remanescente será dirigida ao patrimônio dos adquirentes, com 
responsabilidade solidária de seus sócios, no caso de pessoa jurídica, dispensando qualquer citação para tanto, por se tratar de dívida líquida e certa. DA PROPOSTA CONDICIONAL: As 
propostas que não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidas "condicionalmente", ficando sujeitos a posterior apreciação do Juiz responsável. FORMALIZAÇÃO DA 
ALIENAÇÃO: A alienação do bem será formalizada por termo nos autos da execução, no qual o licitante deverá declarar "estar ciente das regras da alienação por iniciativa particular, 
principalmente quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações 
prestadas.”. *Será expedida carta de alienação do imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º do art. 880 do CPC/2015. Em caso de parcelamento, o imóvel ficará gravado com 
hipoteca, nos termos do artigo 895, §1º do CPC. CONDIÇÕES GERAIS: DA ADJUDICAÇÃO - Poderão os exequentes também ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, em igualdade de 
condições com outros interessados, prevalecendo o maior lance, nos termos do art. 892, parágrafo primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação e adjudicação 
serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, determinará a lavratura do auto. Os referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, este avaliado pelo Juiz (a) no 
momento oportuno, considerando as condições e peculiaridades dos bens alienados. *A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação / arrematação do(s) bem(s) pelo exequente, 
este ficará responsável pela integralidade da comissão do Sr. Júlio César Cardoso. DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO - Se o (a) executado (a) pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o 
bem, na forma do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil, deverá apresentar no prazo de intimação de eventual proposta, a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada 
de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução. Neste caso, deverá o (a) executado (a) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários 
advocatícios, além da comissão do Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO.DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS" e no estado em que se encontra. A descrição detalhada e 
as fotos (caso haja) do imóvel a ser apregoado estão disponíveis no site www.alienacaojudicialdebens.com.br (as fotos disponíveis no referido site são meramente ilustrativo-exemplificativas). 
DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o imóvel a ser apregoado, podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura Municipal etc. ÔNUS: Aos 
interessados em arrematar o bem imóvel, fica esclarecido que os créditos relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os relativos a 
taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria e multas, não serão de responsabilidade do adquirente, já que a arrematação de bem através de alienação 
judicial, é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do artigo 130, parágrafo único, do CTN). Caberá à 
parte arrematante indicar nos autos referidos débitos, no prazo de 30 (trinta) dias contados da carta de alienação a fim de que seja retido de eventual valor remanescente da execução e paga 
a dívida, observada a gradação legal ou, inexistindo valores, seja expedido ofício ao órgão público competente a fim de promover a cobrança e/ou inscrever a dívida em dívida ativa, em 
responsabilidade do anterior(es) proprietário(s). IMPORTANTE: a) Publicação deste edital suprirá eventual insucesso das notificações/intimações pessoal dos respectivos patronos, 
executados, coproprietários, cônjuges e credores com penhora anterior. b) Qualquer inconsistência das informações poderá ser sanada até a assinatura do auto. Reservamo-nos o direito à 
correção de possíveis erros de digitação, e demais inconsistências das informações apresentadas até a assinatura do auto. Indaiatuba, SP, 08 de abril 2022. 
 
JÚLIO CÉSAR CARDOSO 
Perito / corretor, CRECI S/P 52891-F. 

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 Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

THIAGO RASTELLI DE LORENÇO e CAROLINA PEREIRA DO 
NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade brasileira, coach, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de maio de 1990, 
filho de FABRÍCIO CALIL DE LORENÇO e de LUCIANA RASTELLI 
DE LORENÇO. Ela, de nacionalidade brasileira, cirurgiã dentista, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 18 de maio 
de 1992, filha de PAULO ALEXANDRE DO NASCIMENTO e de 
VERA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO. 

RICARDO BACELLAR HIDALGO e ANTÉIA OLHIANA GOU-
VEIA. Ele, de nacionalidade brasileira, cirurgião dentista, solteiro, 
nascido em Marília, SP, no dia 26 de outubro de 1991, filho de 
LUÍS AUGUSTO RUIZ HIDALGO e de ALEXANDRA MANHÃES 
BACELLAR. Ela, de nacionalidade brasileira, engenheira química, 
solteira, nascida em Juína, MT, no dia 18 de junho de 1991, filha de 
RUBENS MARQUES GOUVEIA e de NOELY RAMOS DO NASCI-
MENTO GOUVEIA. 

LINCON ROBERTO DOS SANTOS e CRISTIANI CAMPOS DE 
ALMEIDA. Ele, de nacionalidade brasileira, jardineiro, solteiro, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 05 de outubro de 1983, 
filho de WILSON ROBERTO DOS SANTOS e de MARIA LUZIA 
SOUTO. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, divorciada, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 28 de novembro de 
1971, filha de MOUSANI PEREIRA DE ALMEIDA e de LUCELENA 
CAMPOS DE ALMEIDA. 

FABRIZIO DESIDERIO RODRIGUEZ CASTRO e DAIANE CRIS-
TINA AMARAL CARLOS. Ele, de nacionalidade VENEZUELANA, 
analista de suporte técnico, solteiro, nascido em Venezuela, no 
dia 14 de março de 1997, filho de OSWALDO JOSE RODRIGUEZ 
SUAREZ e de ROSA COROMOTO CASTRO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, autônoma, solteira, nascida em Rio do Antônio, BA, no 
dia 12 de abril de 1998, filha de SALVADOR LAUTON CARLOS e 
de DALVA NOVAES AMARAL. 

GUILHERME HENRIQUE FABIANO e ISABELLE NEVES BEL-
MONTE. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de agosto de 
1994, filho de MARCELO HENRIQUE FABIANO e de ROSEMEIRE 
BORTOLETTO FABIANO. Ela, de nacionalidade brasileira, estu-
dante, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 05 
de maio de 1999, filha de PAULO CEZAR BELMONTE e de LAURA 
MARIA NEVES BELMONTE. 

JOAQUIM TAVARES DE MATOS FILHO e ELLEN FERNANDA 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, gerente comercial, 
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de 
dezembro de 1973, filho de JOAQUIM TAVARES DE MATOS e de 
MARIA DE LOURDES PEREIRA MATOS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, empresária, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 23 de julho de 1983, filha de LUIZ ANTONIO OLIVEIRA e de 
ELIZABETE FATIMA OLIVEIRA. 
 
 Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi-
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 03 de maio de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

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

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

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de 
união estável em casamento:

EVERTON GUSTAVO RUIZ e LÍVIA MARIA CARON ROSA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, supervisor administrativo, divorciado, 
nascido em Ibirá, SP, no dia 15 de junho de 1984, residente e domi-
ciliado a Dom Afonso Henrique, Nº 1350, Parque Estoril, São José 
do Rio Preto, SP, filho de ANTONIO VITORIO RUIZ e de ELIANA 
PEREIRA DOS SANTOS RUIZ. Ela, de nacionalidade brasileira, 
enfermeira, solteira, nascida em Nhandeara, SP, no dia 27 de maio 
de 1989, residente e domiciliada a Dom Afonso Henrique, Nº 1350, 
Parque Estoril, São José do Rio Preto, SP, filha de DEVANIL JE-
SUS ROSA e de TERESA CRISTINA CARON ROSA.

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

São José do Rio Preto, 03 de maio de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.
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EDITAL DE CONVOCAÇAO
A Associação de moradores do Residencial Dignidade, 
através de sua Presidente e de acordo com o Estatuto 
Social, convoca os moradores para comparecerem a As-
sembleia Geral ordinária a ser realizada no dia 07 de maio 
de 2022 as 18h00,para votação e posse da nova Diretoria 
,localizada na Rua Paulo Cesar Parise,nº282,Dignidade,nes-
ta cidade de São José do Rio Preto.

São José do Rio Preto, 02 de maio de 2022

Rebeca Cortez de Freitas 
RG 42.221.827-3

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 preten-
dentes:
1. EDUARDO CESAR BRANDÃO FILHO e ELAINE VI-
TORINO DOS SANTOS, sendo ELE filho de EDUARDO CESAR 
BRANDÃO e de ANA LÚCIA DE PAULA SANTOS BRANDÃO e 
ELA filha de DORIVALDO DOS SANTOS e de MARCIA LISETE 
VITORINO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 30/04/2022.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os preten-
dentes:
1. HUGO AZEVEDO ALVES PEREIRA e ELAHEH KAR-
GAR NEJAD, sendo ELE filho de DOMINGOS ALVES PEREIRA 
NETTO e de SÔNIA DE FATIMA AZEVEDO PEREIRA e ELA 
filha de SHAHRAM KARGAR NEJAD e de ZAHRA MOHAMMAD 
SHAHRI; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 02/05/2022.
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SOCIAL LUI
WALDNER

NOVO
AEROPORTO I
O Consórcio Aeroportos 
Paulista (ASP), deve as-
sumir a administração 
do aeroporto Eribelto 
Manoel Reino,de Rio Pre-
to,por uma concessão 
assinada em fevereiro, 
que prevê investimen-
tos da ordem de R$ 42 
milhões. O aeroporto, 
deverá receber um vizoo 
completamente novo 
e moderno.E não é por 
falta de reclamação dos 
usuários,principalmente  
na estrutura sanitária e 
do ar condicionado.Im-
pulsionado pela reforma, 
o consócio começa a pre-
parar o nosso aeroporto 
para voos internacionais.

GRAND CHEF I
O empresário Waldyr Faria acaba de concluir a negocia-
ção para trazer de volta da Itália,o respeitado e incen-
sado chef Massimo Barletti,para comandar a cozinha 
de seu complexo gastronômico,o Donna Maria,que de-
verá abrir suas portas dia 18 ou 19 de maio,na Avenida 
JK. Massimo que já foi personagem principal da revista 
Vogue Gastronomia Brasil,totalmente dedicada a ele e 
foi chef de cozinha de um dos restaurantes mais ba-
dalados e incensados da Itália-o Sabattini,de Firenze-
-e atualmente comanda uma trattoria na Toscana,em 
Borgo San Lorenzo,a menos de dez quilômetros de Fi-
renze.No Brasil, foi professor de gastronomia da Escola 
Laurent Suaudeau,em São Paulo.  

GRAND CHEF II
Massimo já teve um restaurante aqui na Redentora,na 
esquina da Antonio de Godoy com Pernambuco,onde 
existe hoje o Barbecue e vendeu-o para ser um dos só-
cios e comandar uma casa de pasto italiana na Oscar 
Freire, em Sampa. Ele é casado com a rio-pretense Ma-
ria Cláudia Schiavon,com quem tem três filhos e adora 
nossa cidade.  

HILTON GARDEN INN
A HDauff está prestes a realizar a tão aguardada venda dos 
quartos hoteleiros do Hilton Garden Inn, no Georgina Busi-
ness Park. para investidores qualificados. Inicialmente, a 
empresa colocará um número limitado de unidades à venda, 
que funcionarão no formato de condo-hotel, onde os inves-
tidores colocarão suas unidades no pool de locação e terão 
renda oriundas das receitas de diárias, restaurante, bar, cen-
tro de convenções. Localizado na praça central do Georgina 
Business Park, o Hilton é envolvido em um projeto mixed use 
contendo lojas comerciais e apartamentos residenciais.  

ANIVERSÁRIO 
Estão praticamente esgotadas as reservas de mesas para o 
Baile de Aniversário do Automóvel Clube, dia 21 de maio com 
show da orquestra Ray Conniff Cover

CHAMPÃ & CAVIAR

Com o ex-presidente Michel Temer, na semana passada, em New 
York, ciceroneados por Ricardo Carlini, o rio-pretense Elsinho Mouco.

*Dia 20 de outubro a Lide Noroeste 
Paulista realiza o IV Encontro do Agronegócio.

*Professor da Funfarme, o 
médico urologista Fernando Nestor Fácio viaja para New 

Orleans na próxima quarta-feira, onde ministrará uma 
aula sobre sua especialidade. 

*Vera Figueiredo Ferraz  seguiu  dia 24 

para 40 dias em sua casa em Boca Raton, ao lado da filha Stella.

*O empresário Marcelo Lorencin 
está em viagem business para a Argentina.

*Maria Cláudia Schiavon Barletti 
chega de volta ao Brasil, depois de um período morando na 

Itália, dia 17 de junho. 

*A fotógrafa Eloisa Mattos 
inaugurou ontem com cocktail, a 13ª edição de sua mos-
tra “ Maes e Filho em Foco”, no Riopreto Shopping Center

*Por motivo de viagem 
não pude aceitar o convite de Eloi e Adriana Gonçalves 

,para o almoço que a Agromonte /Ducamp ofereceu para 
o lançamento da Campanha de Vacinação contra a Febre 

Aftosa,brindando os convidados um porco à Paraguaia 

*Bonita a homenagem que José 
Vitor Oliva prestou à saudosa Alicinha Cavalcanti , minha 

amiga,no Nosso Camarote No 1 na Marquês de Sapucaí,com 
um painel com sua foto e dizeres carinhosos.

*A cerimônia de lançamento 
oficial da chapa Lula-Alckmin,no sábado, dia 7 de maio, será no centro 

de convenções do Anhembi, na Zona Norte da capital paulista.

*Minhas condolências 
à família Verdi pelo  falecimento do e Ricardo Kleinert, o 

adorável Pingo, marido de Alessandra Verdi 

*Esperado para o início deste mês, 
o filho de Edmar e Naiara Faitarone Rocha acabou nascen-

do no final de abril.Recebeu o nome do pai.

*Célia Arroyo Vitagliano, 
 que está hospitalizada em São Paulo, passa bem, para a 

alegria dos familiares e amigos 

*Giuliano Guerta  recebe hoje para uma 
paella no jantar do Quarta de Quinta, assinada pelo chef 

Luiz Renato Buenoz

*A moçada  já começa a se preparar para a Festa 
do Bacana, marcada para o dia 4 de junho no Recinto de Expo-

sições

GRAND CHEF III
O envolvimento emocional com a boa gastronomia im-
pulsionou-o a se iniciar na profissão que o fez aplaudi-
do pelo inconfundível toque que dá aos temperos.Ele 
chega ao Brasil dia 1º de julho.A inauguração do Donna 
Maria, envolverá apenas três ambientes, por enquanto: 
o deck externo, o lounge e a área de carnes nobres.A 
área de cozinha internacional e uma outra, que será 
decidia pelo chef Massimo, ocupam os andares supe-
riores e serão inauguradas a posteriore.  

NOVO
AEROPORTO II
Considerado um dos 
mais movimentados do 
interior de São Paulo,só 
no ano passado,serviu 
quase 360 mil pessoas, 
apesar de ter tido num 
único ano,antes da pan-
demia,em torno de 800 
mil passageiros.Servi-
ços como restauran-
tes,cafés e lojas, além 
de duty free shops,se-
rão ali instalados. Dia 10 
de maio,terça-feira pró-
xima Dario Rais Lopes,-
CEO da concessionária 
Aeroportos Paulistas e 
empresários do grupo, 
debaterão na Lide No-
roeste Paulista.

Visitando o filho Ique,a catalã Susana, sua nora e a netinha, Aina,em 
Barcelona,o médico Arthur Soares de Souza e sua mulher,Lucilia 
Volpon Soares de Souza.Ele, diretor do Ultra-X.

Em visita ao nosso Mercado Municipal, o presidente da Assembleia 
Legislativa de São Paulo, o deputado Carlão Pignatari. Na foto, com 
este colunista e o advogado Eduardo Molina Santos.

ELEGÂNCIA
Hoje,a partir das 10 horas,um grupo de mulheres elegan-
tes e alguns nomes do jornalismo social,assistirão na La 
Femme , a um encontro com vistas aos lançamentos de 
calçados da  loja para o Dia das Mães,roupas da Flaa e Ip 
Acessórios modernos. Gâteau & Champã aos convidados.

CARGO
Após 16 anos atuando na Comarca de Mirassol,o juiz Mar-
celo Haggi Andreotti assume na próxima segunda-feira, 
assumiu dia 25,a 1ª. Vara da Fazenda de Rio Preto.Ele é fi-
lho de outro juiz, dr Antonio Carlos Andreotti, que durante 
muitos anos atuou na nossa Comarca.

JANTAR
POLÍTICO 
O deputado fderal Eduardo 
Bolsonaro, filho do presi-
dente Jair Messias Bolso-
naro, o deputado estadual , 
Gil Diniz e o vereador de São 
Bernardo do Campo, Paulo 
Chucu, serão recepciona-
dos amanhã com um jantar 
de adesões no Castellana 
de Catanduva. Na manhã de 
sexta-feira, Tarcisio Freitas 
se junta a eles num encon-
tro político.

ALTAR 
A cirurgiã dentista Paula Cosenza Araújo e Alessandro Car-
neiro de Menezes,mineiro de Itapagipe,vão se unir em matri-
mônio dia 14 de maio, com almoço após para os plus intimes, 
na casa dos pais da noiva. . Ela é filha do cirurgião dentista 
Antonio Fernando de Araújo e Maria Carolina  Cosenza Araú-
jo e ele,filho de Feliciano Virgínio de Menezes e de Francisca 
Carneiro de Menezes.

ESPETACULAR  
 Aliás, desde aquele desfile 
histórico de Joãozinho Trinta, 
“Ratos e Urubus,larguem a 
minha fantasia”,de 1989,para 
a Beija-Flor, que eu não via 
um desfile tão arrebatador 
e maravilhoso como o da 
Grande Rio este ano. Confi-
ram no Google Play.

TOP HITS
A Grande Rio, escola de 
samba de Duque de Caxias, 
grande vencedora do car-
naval carioca,cujo enredo“-
Fala,Majeté! Sete chaves de 
Exu”,embalou a agremiação 
na passarela,foi o samba-
-enredo mais tocado no 
Spotify,contando todas as 12 
composições do Grupo Espe-
cial do carnaval do Rio. oram 
mais de 595 mil plays nos 
últimos meses.Ficou à fren-
te de “Batuque ao caçador”, 
da Mocidade,tocado 559 mil 
vezes e “Angenor, José e Lau-
rindo”,da Mangueira, ouvido 
em 451 mil oportunidades, 
que completam a lista dos 
sambas mais populares.

TREM BOM 
São Paulo nada muito chique.o governador Rodrigo Garcia 
anunciou que vai implantar um trem intercidades no interior de 
São Paulo,com custo estimado em R$10 bilhões.O primeiro uni-
rá Campinas à Capital.
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