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A cada 34 horas um 
bebê é registrado sem 
o nome do pai este ano

EM RIO PRETO

De acordo com a Associa-
ção dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Estado 
de São Paulo (Arpen) os da-
dos do município em 2020 

de janeiro a abril são de 
que nasceram 2.073 bebês 
e, desses, 86 não tiveram 
o nome do pai na certidão. 
Já em 2021, neste mesmo 

período, houve um regis-
tro de 89 crianças de mães 
solo dentre 1.914 nascidos.
E neste ano, nos mesmos 
meses citados, nasceram 

LUQUE HOJE
EM RIO PRETO
O comediante Marco Lu-
que, revelado pelo CQC, 
faz uma apresentação 
hoje na cidade. 
POLÍTICA  Pág.7

em Rio Preto 1.867 bebês, 
sendo 84 de mães solo, o 
que representa cerca de 4% 
a ausência da paternidade. 
CIDADES Pág.5

CLANDESTINAS

Operação
fecha três 
rádios piratas 
em Rio Preto

A operação policial foi rea-
lizada nos dias 11 e 12 deste 
mês. Ao todo 3 locais onde 
funcionavam as rádios clan-
destinas foram identifi ca-
das e fechadas pela Anatel.. 
CIDADES Pág.4

EM RIO PRETO

Comandante 
diz que PMs 
vão usar 
câmeras
CIDADES  Pág.4

ESPORTE

Passeio 
ciclístico 
espera reunir 
300 atletas
A Tarraf realiza no próximo 
dia 22 de maio seu 1º Passeio 
Ciclístico. As inscrições tive-
ram início no último sábado, 
7, no stand de vendas do 
Platz by Tarraf, com grande 
adesão do público já na aber-
tura A expectativa é reunir 
300 ciclistas, as inscrições 
permanecerão abertas até 
o preenchimento das vagas 
Os 100 primeiros inscritos 
receberam de presente uma 
camisa de ciclismo exclusiva 
e personalizada do evento. 
ESPORTES Pág.6

EVENTO

Leilão de violão 
autografado 
por Zé Neto e 
Cristiano

Será neste sábado, dia 14, a 
partir das 20 horas, o Jantar 
de Dia das Mães, realizado 
pelo movimento de jovens 
Adolecrist da Paróquia Je-
sus Bom Pastor e São Sebas-
tião. CULTURA Pág.7

PRF apreende seis 
toneladas de maconha

A equipe da PRF realizava ronda quando decidiu 
abordar a carreta para fi scalização de trânsito. O 
motorista apresentou uma nota fi scal referente a 
uma carga de palets de madeira, mas os policiais 
sentiram odor da droga. CIDADES  Pág.4

ECONOMIA

Edinho veta 
isenção de 
taxas para 
abrir empresa
Prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto de lei 
aprovado pela Câmara Mu-
nicipal que isenta o paga-
mento de taxas municipais 
na abertura de empresas em 
Rio Preto. POLÍTICA Pág.3

SEGURANÇA

Vereadora 
que obrigar 
Pet Shop 
ter câmera
Proprietários de pets shops 
e clínicas veterinárias pode-
rão ser obrigados a instalar 
câmeras no interior dos 
estabelecimentos. Projeto 
é da vereadora Claudia de 
Giuli. POLÍTICA Pág.3

IMUNIZAÇÃO
EM RISCO

Vacinaçao contra 
gripe a� nge só 
40% de cobertura; 
ideal seriam 90%
CIDADES Pág.5

SEXTA-FEIRA 13
A empresária Giovana Santille nasceu numa sexta-feira 13 
e adora a data. Fez até uma tatuagem. Já Juliana Gonçal-
ves, terapeuta holística, diz que já teve superstições, mas 
que hoje não leva nada disso a sério. Hoje é sexta 13, veja 
mais sobre a data. CIDADES  Pág.5

TRÁFICO NA BR

Os números foram anunciados pela Associação Nacional dos Registradores de Pes-
soas Naturais (Arpen-Brasil) e mensurados no Portal da Transparência
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O que é o exame cardiotipo 
de banda G e sua relação 

com a reprodução humana

 Trabalho e Emprego

Não existe fórmula mágica para sucesso
empresarial, importante observar alguns fatores

O cariótipo é o estudo 
da representação dos cro-
mossomos presentes nas 
células. Essas estruturas são 
formadas por genes conten-
do o DNA, o nosso material 
genético, e são transmitidas 
aos nossos descendentes. 
Uma célula humana tem 46 
cromossomos, 23 herdados 
da mãe e os outros 23, do 
pai. Esses cromossomos são 
organizados em 22 pares co-
nhecidos como autossomos, 
além de um par de cromos-
somos sexuais. Neste último 
par, as mulheres apresentam 
2 cromossomos X, enquanto 
os homens carregam um X 
e um Y.

O exame do cariótipo 
pode ser requerido em di-
versas situações, inclusive 
nos casos em que um casal 
apresenta difi culdades para 
engravidar. Embora o exame 
não possa detectar alterações 
gênicas (aquelas localizadas 
“dentro” dos cromossomos), 
essa análise permite iden-
tificar alterações numéri-
cas e estruturais (quanto à 
quantidade e formato dos 
cromossomos). 

Nos homens inférteis, al-
gumas alterações cromossô-
micas estão frequentemente 
associadas a algum defeito 
na produção dos esperma-
tozoides. Já nas mulheres 
com problema de fertilidade, 
essas alterações cromossô-
micas podem estar ligadas 
a riscos de falência ovariana 
prematura (menopausa pre-
coce) ou alterações do de-
senvolvimento de caracteres 
sexuais secundários. Quando 
há alterações genéticas no 
casal, mesmo que em apenas 
um dos dois, pode ocorrer 
risco aumentado de falha de 
implantação ou abortos de 
repetição.

O exame do cariótipo é 
realizado por meio da coleta 
de sangue. A partir dela, al-
gumas células são colocadas 
em cultivo até atingirem a 
etapa do ciclo celular conhe-
cida como metáfase, fase 
em que o material genético 
está bem condensado e os 
cromossomos são mais facil-

mente visíveis.
O material cromossômi-

co é, então, corado, o que 
permite que ele seja avaliado 
quanto à sua quantidade e 
estrutura. É essa análise que 
permite organizar os cro-
mossomos em pares, para 
identificar monossomias, 
trissomias, grandes deleções 
e translocações.

O estudo do material ge-
nético permite avaliar se a 
carga genética do paciente é 
normal ou se contém erros. 
Em caso de normalidade, de-
ve-se prosseguir a investiga-
ção e analisar todo o quadro 
clínico e de exames para se ter 
uma defi nição do diagnóstico, 
bem como das possíveis con-
dutas. No entanto, se forem 
detectados erros, é impor-
tante que o casal passe por 
um aconselhamento genético, 
para entender como eles po-
dem impactar a fertilidade.

Quando essas falhas impe-
dem a evolução de uma gesta-
ção ou têm risco aumentado 
de gerar um embrião cromos-
somicamente anormal, a ferti-
lização in vitro (FIV) torna-se 
uma opção muito interessante 
para que o sonho da gravi-
dez seja concretizado. Essa 
técnica não corrige os erros 
cromossômicos dos progeni-
tores, mas permite um estudo 
genético dos embriões antes 
que eles sejam transferidos 
para o útero. Desse modo, po-
dem ser identifi cados aqueles 
que apresentam mais chances 
de que a gestação ocorra, visto 
que essa análise traz informa-
ções sobre o cariótipo do bebê 
que pode nascer.

Ainda assim, o exame do 
cariótipo não deve ser visto 
como um método para eli-
minar o risco de aborto ou 
malformação do feto. Ele 
pode, sim, contribuir para a 
diminuição dessas ameaças, 
mas ele não dá garantias 
totais do sucesso da gestação 
ou da ausência de alterações 
fetais, visto que o sucesso da 
gestação depende de muitos 
outros fatores e as alterações 
fetais podem ter outras ori-
gens que não a genética, como 
malformações congênitas.

Cicera Aparecida Andrade Bento, faleceu aos 43 anos de idade. Será sepul-
tada no dia 12/05/2022 às 17h, saindo seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o Cemitério Parque Jardim da Paz.

FALECIMENTOS E MISSAS

Longe de discutirmos qual-
quer posição política, ideológica 
ou eleitoral, temos que avaliar 
o resultado prático para o bolso 
do consumidor e, sobremaneira, 
a economia do país. Todos nós 
sabemos que, se o combustível 
sobe, gera-se um efeito dominó 
capaz de resultar em importan-
tes consequências. Isso porque 
a mola propulsora da economia 
de países como o Brasil – que é 
emergente – é a dependência ou 
independência de combustíveis 
fósseis.

O Brasil é uma das maiores 
economias do mundo, mas 
– conforme publicado recen-
temente na revista Superinte-
ressante –, quando se trata de 

Privatização não resolve!
Jean Dornelas temos o privilégio de ter um país produtor 

de petróleo, mas, infelizmente, temos um 
dos combustíveis mais caros na bomba, 
quando analisada a renda da população

salário médio mensal, o Brasil 
está entre as piores nações neste 
quesito. De acordo com um cálcu-
lo da Global Petrol Prices e Num-
beo, para o brasileiro com um 
salário médio de R$ 1.950, encher 
o tanque do seu veículo com 60 
litros de combustível custa, em 
média, R$ 432 reais, ou seja, 
22,18% da sua remuneração. Isso 
é inaceitável, visto que estamos 
em nono lugar no ranking entre 
os dez países que mais produzem 
petróleo no mundo.

Portanto, conclui-se fácil que 
não temos feito o dever de casa, 
pois temos o privilégio de ter 
um país produtor de petróleo, 
mas, infelizmente, temos um dos 
combustíveis mais caros na bom-
ba, quando analisada a renda da 
população.

É importante registrar que 
os Estados Unidos são o maior 
produtor de petróleo do mundo, 
o Canadá está em quarto lugar e 
a China em sexto. Nesses países, 
o impacto dos preços sobre a 
população é muito menor. Ou 

seja, algo está errado, e o que está 
errado é a política de condução 
de preços da Petrobrás, que no 
atual governo foi modifi cada, e 
isso é fato público.

Na outra ponta, temos o fato 
de que foram divididos US$ 
106,6 bilhões em lucros entre 
os acionistas da Petrobrás, um 
recorde histórico, de acordo com 
matéria publicada pela Folha de 
São Paulo em fevereiro de 2022. 
Isso deixa bem claro que hoje 
temos uma política de combus-
tíveis voltados aos interesses dos 
acionistas e não ao interesse do 
povo – o que contraria a essência 
do nascimento da Petrobrás, no 
governo de Getúlio Vargas.

A empresa foi criada pelo 
“povo”, e, justamente, por que 
só o governo tinha a capacidade 
e o dinheiro público naquele mo-
mento para investir na produção 
de petróleo. O objetivo e a pro-
messa eram de fazer o controle 
da extração e da distribuição 
dessa commodity, justamente 
para atender o interesse social. 

A ideia era criar uma válvula de 
escape para ajudar a controlar e 
alavancar a economia brasileira 
quando necessário, mas não deu 
certo até aqui.

Fato é que o uso eleitoral da 
máquina pública para discussões 
políticas e ideológicas só traz 
prejuízos. Um triste exemplo foi 
a explosão de casos de Covid-19 
no Brasil, onde se perdeu muito 
tempo discutindo teorias sobre 
vacinas e lockdown ao invés de se 
preocupar com a gestão da saúde 
pública. Agora, novamente, está 
se discutindo ideologicamente 
uma questão estratégica de ges-
tão administrativa – e, o que é 
pior, de forma eleitoreira. Essa 
conduta já está trazendo preju-
ízos. No fritar dos ovos, quem 
paga o pato somos nós, parte 
mais fraca, os consumidores.

Sendo assim, sempre que 
ouvirmos a sanha em privatizar 
a Petrobrás, saibamos que tal 
ato nada mais é do que premiar 
a incompetência que, há anos, 
castiga a estatal – a mesma Pe-
trobrás que teve sua imagem e 
seus cofres assaltados na época 
do Petrolão. Privatizar a Petro-
brás nada mais é do que colocar 
em prática um velho ditado: “se 
um cachorro está com pulga, 
não curemos a pulga, matemos 
o cachorro”.

*Advogado e Diretor do 
Procon Rio Preto. Gradu-
ado em Direito na Unirp. 
Pós-graduado em Direito 
Processual e Material do 
Trabalho.

No mês em que celebramos 
o Dia do Trabalho, precisamos 
ir além das manifestações po-
larizadas que movimentaram 
convertidos do nosso país. Pre-
cisamos pensar sobre o rumo do 
trabalho no Brasil, quem é hoje 
o trabalhador, os desafios da 
geração de emprego, especial-
mente no pós-pandemia, e as 
restrições burocráticas impostas 
pelo governo para abertura de 
empresas e postos de trabalho.

Mas quem é o trabalhador? 
Muitas vezes enxergamos de 
forma errada esta definição. 
O trabalhador é aquele pos-
sui uma ocupação, um ofício, 
uma missão. Trabalhadores são 
empregados, mas também em-
pregadores, empreendedores, 
aqueles que correm o risco de 
abrir um negócio, seja grande 
empresa, seja um pequeno em-

Ao ter uma ideia de negócios 
e buscar recursos e esforços 
para transformar uma ideia em 
algo concreto, o empreendedor 
desconhece alguns itens que o 
diferenciam do empresário que 
gostaria de ser.

É muito comum os empre-
endedores só perceberem que 
cometeram erros, ou que faltou 
algo na empreitada, quando não 
estão conseguindo ter o retorno 
fi nanceiro ou de satisfação ide-
alizada.

No mundo dos negócios, o 
empresário precisa ter a inicia-
tiva, ousadia e criatividade do 
empreendedor aliada à técnica 
de execução de um perito no 
ofício. Também são necessários 
a habilidade, a fl exibilidade e o 
poder de execução, a gestão e o 
controle de um administrador.

Quando não se tem algumas 

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

Márcio Coimbra

Fábio Lima

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

Receba no� cias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

preendimento na sua casa ou no 
seu bairro.

Vale lembrar que o Brasil hoje 
conta com mais de 20 milhões de 
empreendedores, um número que 
cresceu muito durante a pande-
mia. Pessoas que, por necessidade 
ou vocação, encontraram uma 
forma de resignifi car sua própria 
vida, tornando-se donos do seu 
próprio destino. Brasileiros que 
resolveram gerar riqueza, abrir 
postos de trabalho, pensar em no-
vos negócios e assim impulsionar 
nossa economia.

Ao mesmo tempo, somos 
apenas 34 milhões de empregados 
formais e uma massa de 38 mi-
lhões de trabalhadores informais, 
uma realidade que precisa ser de-
batida, afi nal precisamos nos per-
guntar por que possuímos uma 
CLT que empurra tantos para a 
informalidade. Nossas leis tra-
balhistas se tornaram sinônimo 
de exclusão e, simplesmente, um 
privilégio de poucos, em vez de 

direito e oportunidade de todos.
O desemprego atingiu nosso 

país em cheio no pós-pandemia. 
São 12 milhões de desempre-
gados e cerca de 6 milhões de 
desalentados, aqueles que sequer 
procuram trabalho. Segundo pro-
jeções do FMI para um conjunto 
de 102 países, o Brasil aparece 
com a 9ª pior estimativa de de-
semprego no ano. Uma colocação 
mais do que incômoda.

Entretanto, existem exceções 
dentro do nosso próprio país. 
Minas Gerais tem sido um dos 
estados líderes na recuperação 
econômica e também de empre-
gos. O desemprego recuou 3% em 
nosso estado por uma série de 
fatores, entre eles certamente a 
abertura de negócios pequenos e 
médios responsáveis pela geração 
de novos postos de trabalho. O 
número de empresas registra-
das em Minas Gerais em 2021 
cresceu 32,38%. Foram abertas 
74.185 empresas no estado, um 
aumento expressivo diante dos 
56.040 negócios formalizados em 
2020. Certamente fator central 
da retomada.

Precisamos enxergar esta 

massa de trabalhadores como 
o principal insumo de nosso 
país. São empregados e empre-
endedores que, em conjunto, 
tornam-se o motor de nossa 
economia e retomada depois dos 
tempos de pandemia. Está claro 
que o caminho da recuperação 
passa pela iniciativa de nossos 
empreendedores em arriscar, 
tentar e inovar. Minas Gerais é 
a maior prova disso. Para além 
de manifestações e polarizações 
políticas, precisamos pensar no 
Brasil e o futuro do nosso país 
passa pelo trabalho, emprego e 
empreendedorismo. Aqueles que 
duvidam, precisam visitar nossas 
alterosas.

Márcio Coimbra é Pre-
sidente da Fundação da Li-
berdade Econômica e Coor-
denador da pós-graduação 
em Relações Institucionais e 
Governamentais da Faculda-
de Presbiteriana Mackenzie 
Brasília. Cientista Político, 
mestre em Ação Política pela 
Universidad Rey Juan Carlos 
(2007). Ex-Diretor da Apex-
-Brasil e do Senado Federal 

destas habilidades, é fundamen-
tal buscar sócios e parceiros 
complementares para assim 
garantir o equilíbrio necessário 
para o sucesso empresarial.

A gestão correta de cada setor 
e departamento da empresa, com 
ações e reportes que alinham os 
resultados atingidos pelos de-
partamentos aos planejamentos 
e expectativas geradas pelos 
empreendedores, é o que vai 
ajudar a entender se empresa 
está mais perto ou mais distante 
do sucesso empresarial.

Para uma boa gestão em-
presarial, o primeiro passo é 
reconhecer que um negócio não 
é composto apenas de um setor, 
como alguns empreendedores e 
alguns gestores defendem, colo-
cando forças, energia, atenção e 
importância em departamentos 
isolados.

Uma empresa é um sistema 
complexo e, como todo orga-

nismo, precisa de trabalho em 
conjunto.

Setores interligados entre 
si, quando trabalham em har-
monia e interdependência, são 
mais efi cazmente gerenciados, 
direcionados e potencializadores 
de resultados, garantindo uma 
empresa mais saudável.

Em um país como o Brasil, 
apesar de toda a burocracia, cada 
vez mais as pessoas decidem 
abrir uma empresa. Seja por ne-

cessidade, sonho ou mesmo pela 
real oportunidade de mudar uma 
situação econômica e comer-
cia desfavorável, empreender 
no Brasil e no resto do mundo é 
uma tarefa gratifi cante, quando 
bem planejada e executada, 
principalmente no que se refere 
ao impacto socioeconômico. 
Porém, Infelizmente, muitas 
acabam fechando as suas por-
tas precocemente, seja por não 
adequação a fatores externos ou 
mesmo por inexperiência.

Portanto, é importante ter 
consciência de que a longevidade 
de uma organização depende, 
além da venda e entrega de pro-
dutos e serviços com valor para 
os clientes, de uma boa gestão. 
Afi nal de contas, a administração 
competente possibilita o uso 
adequado dos recursos e contro-
le para o melhor direcionamento 
das ações que ajudam no alcance 
dos objetivos.

Para melhorar a gestão de 
um negócio e não virar estatís-
tica negativa, é recomendável a 
busca pela ajuda de consultores 
em gestão empresarial e estra-
tégia, como os da Light Consul-
ting & Coaching, que por meio 
de diagnósticos estratégicos e 
personalizados, ajudam a iden-
tifi car as áreas da empresa que 
precisam de suporte prioritário. 
Assim, é possível diagnosticar e 
indicar soluções para o cresci-
mento de maneira estruturada 
e organizada.

O importante é não abrir mão 
de uma atuação mais segura na 
gestão empresarial de um em-
preendimento.

*Fábio Lima é consultor 
e mentor especialista em 
gestão empresarial, CEO 
da LCC - Light Consulting e 
Coaching. www.lightconsul-
ting.com.br

MAIS FÉRTIL

DR. LUIZ FERNANDO
BORGES
saúde@dhojeinterior.com.br

DR. LUIZ FERNANDO
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Política Psol
João Paulo Rillo lança sua pré-candi-
datura a deputado hoje às 19h30 no 
clube Vasco em Rio Preto

Rodrigo Pacheco
Presidente do Senado diz que venda da 
Petrobras não está “no radar” da casa 
e menospreza ação do governo

Rodrigo Garcia cria mais uma secretaria estadual

Prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto de lei 
aprovado pela Câmara Munici-
pal que isenta o pagamento de 
taxas municipais na abertura 
de empresas em Rio Preto. A 
proposta do vereador Paulo 
Pauléra (PP) foi aprovada em 
abril e tem como objetivo “in-
centivar e auxiliar na abertura 
de novas empresas” na cidade. 

A proposta foi considerada 
ilegal e inconstitucional pela 
Diretoria Jurídica da Câmara, 
mas, como o parecer técnico é 
meramente opinativo, o pro-
jeto avançou nas comissões de 
Justiça e Redação e de Finan-
ças e acabou sendo aprovado 
pelos vereadores. 

O veto
O prefeito Edinho citou 

Edinho veta isenção de taxas para 
abertura de empresas em Rio Preto

ADMINISTRAÇÃO

A proposta foi considera-
da ilegal e inconstitucio-
nal pela Diretoria Jurídica 
da Câmara

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

artigo da Constituição Fede-
ral para vetar o projeto lem-
brando que traz ao município 
renúncia de receitas. “Além do 
vício de iniciativa supra apon-
tado, há nítida violação ao 
disposto no artigo 113 do Ato 
das Disposições Constitucio-
nais Transitórias — ADCT da 
Constituição Federal, incluído 
pela Emenda Constitucional 
nº 95, de 2016, uma vez que 
inexiste no Projeto de Lei em 

análise a devida estimativa 
do seu impacto orçamentário 
e financeiro. “A proposição 
legislativa que crie ou altere 
despesa obrigatória ou re-
núncia de receita deverá ser 
acompanhada da estimativa 
do seu impacto orçamentário 
e financeiro”, finaliza. 

Plenário
O veto voltará ser analisado 

pelos vereadores e, em caso 

de derrubada, Edinho poderá 
acionar o TJ para invalidar 
a lei. 

O projeto propõe a isen-
ção de taxas por 90 dias na 
abertura de empresas nas 
modalidades Empresa Limi-
tada (LTDA), Empresário In-
dividual por Responsabilidade 
Limitada (EIRELI), Sociedade 
Anônima (S/A), Empresa Pú-
blica, Empresário Individual e 
Sociedade Cooperativa.

PROJETO DE LEI

Vereadora quer obrigar pets shops e 
clínicas terem câmeras de segurança

Proprietários de pets shops 
e clínicas veterinárias de Rio 
Preto poderão ser obrigados a 
instalar câmeras de vídeo no 
interior dos estabelecimentos. 
É isso que prevê recém projeto 
de lei protocolado na Câmara 
Municipal, de autoria da vere-
adora Claudia de Giuli (MDB). 

O projeto determina a ins-
talação de “sistema de gra-

vação por câmeras de vídeo 
nos espaços de atendimento, 
tratamento ou centro cirúrgi-
co” e “quantas câmeras forem 
necessárias para assegurar a 
captação de imagens de todo 
o espaço”. 

As imagens gravadas de-
verão ser armazenadas pelo 
período mínimo de 90 dias, 
permanecendo, nesse período, 
a disposição do tutor do animal 
em caso de pedido das imagens. 

O descumprimento das re-

gras acarretará de advertência 
escrita na primeira notificação 
até multa de R$ 1 mil, suspen-
são temporária das atividades 
e cassação do alvará de funcio-
namento. 

Claudia de Giuli, que é de-
fensora das causas animais, 
afirma que a intenção é dar 
segurança e qualidade nos pet 
shops, clínicas veterinárias e 
estabelecimentos do segmento. 

“Garante que o animal, que 
não tem voz para se defender, 
terá os seus direitos preserva-
dos e não sofrerá nenhum tipo 
de maus-tratos ou de impru-
dência por parte do empreendi-
mento que está sob a sua tutela. 

A vereadora afirma que di-
versas cidades já adotam o sis-
tema de monitoramento como 
forma de segurança “tanto para 
o comércio, como para os seus 
clientes”. Não há data para o 
projeto ir à votação.

Edinho veta isenção de taxas para abertura de empresas em Rio Preto

Obras da avenida José Paschoal Costantini são entregues

PROJETO PREVÊ

R$ 1 MIL
DE MULTA para esta-
belecimentos e ainda 
a suspensão e cas-
sação do alvará de 
funcionamento

PUBLICIDADE OFICIAL

Senado aprova aumento de gastos

O Senado aprovou nesta 
terça-feira, 10, projeto de lei 
que muda o limite de gastos 
com propaganda do governo 
em anos eleitorais. O texto 
propõe a mudança na forma de 
cálculo para determinar quanto 
os governos federal, estaduais 
e municipais podem gastar 
com publicidade no primeiro 
semestre de anos eleitorais. O 
projeto permitirá ao governo 
federal um aumento de R$ 25 
milhões nessas despesas ainda 
este ano. O texto segue para 
sanção presidencial. 

O texto começou a ser discu-
tido há duas semanas. Na sema-
na passada foi feito um acordo, 

após forte divergência, para 
que a votação ocorresse nesta 
terça-feira, o que de fato ocor-
reu. Foram 38 votos favoráveis 
e 29 contrários. A exemplo do 
ocorrido na semana passada, 
vários senadores se posiciona-
ram contrários ao projeto. 

A senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) considerou o pro-

jeto “moralmente afrontoso”. 
“Nunca imaginei o Senado 
referendar um projeto tão mo-
ralmente afrontoso à população 
brasileira e à democracia bra-
sileira num momento de tanta 
desigualdade social, de tanta 
dor. As pessoas estão passando 
fome e acabamos de levar o 
Congresso Nacional ao chão”. 

O relator do projeto, e lí-
der do governo no Congresso, 
Eduardo Gomes (MDB-TO), 
afirmou que o projeto corrige 
uma distorção provocada pela 
pandemia e, de quebra, ajuda 
o setor publicitário. Na ocasião, 
segundo explicou, o governo 
precisou redirecionar verba de 
publicidade para produção de 
conteúdo voltado ao combate 

à covid-19. 
“Estamos escolhendo um 

setor por achar que não teve 
propaganda obrigatoriamente 
monotemática, até definida pela 
Justiça, e que os governantes 
dos municípios e estados não 
precisam prestar conta à so-
ciedade através de propaganda 
institucional”, afirmou. 

Após a aprovação do pro-
jeto, a  

osição tentou alterar o iní-
cio da vigência para 2023, 
mas o destaque da oposição 
também foi derrotado. O PT 
afirmou que deverá judicializar 
a questão e entrar com uma 
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (Adin) no Supre-
mo Tribunal Federal (STF). 

Da REDAÇÃO

Senado aprova aumento de gastos com publicidade de governos

O governo do Estado de 
São Paulo anunciou nesta 
quinta-feira, 12, uma nova 
secretaria estadual. Ela será 
chamada de Secretaria Esta-
dual de Ciência, Pesquisa e 
Desenvolvimento em Saúde. 

O infectologista David Uip, 
antigo secretário de Saúde 
do estado, foi nomeado para 
pasta. Segundo ele, a secre-
taria terá o papel de planejar 
medidas de saúde e pesquisas 
para o enfrentamento de do-
enças infecciosas. O novo se-
cretário também explicou que 

a nova pasta terá colaboração 
de instituições de pesquisa já 
existentes em São Paulo, como 
o Butantan e o Instituto Adolf 
Lutz. 

“Não adianta, ao ter uma 
epidemia, sair correndo cada 
um para o seu lado para fazer 
um planejamento. Foi isso que 
aconteceu no mundo. Não vai 
acontecer mais. Nós vamos 
planejar”, afirmou Uip. 

Uip explicou que houve o 
desenvolvimento de um pro-
jeto a pedido do governador 
Rodrigo Garcia. “O gover-
nador gostou do plano e isto 
virou uma secretaria, porque 
eu acho que tem que ser uma 
secretaria com poder de ges-

NOVA PASTA

Garcia cria secretaria 
para doenças infecciosas

tão”, afirmou. 
No final de março, o es-

tado de São Paulo registrou 
a menor média móvel de in-
ternações por Covid desde o 
início da pandemia. No dia 21 
daquele mês, houve registro de 
aproximadamente 223 pacien-
tes internados considerando 
os sete dias anteriores. 

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, no pico da 
pandemia, as internações 
chegaram a 3.399 em março 
de 2021, e 1.521. Já em janei-
ro deste ano, a média era de 
1.521. 

Em relação à vacinação 
contra o coronavírus, o esta-
do registra em torno de 86% 
da população com o primeiro 
ciclo completo. No entanto, 
cerca de 58% tomaram doses 
de reforço. Considerando que 
a variante ômicron tem escape 
vacinal, especialistas já indica-
ram que o esquema completo 
para a cepa deve ser de três 
doses a fim de evitar quadros 
graves da doença. 

Outra dificuldade de va-
cinação no estado é na cam-
panha contra a influenza. 
Segundo a secretaria de saúde, 
a imunização do público-alvo 
–profissionais de saúde, ido-
sos, crianças de seis meses a 
menores de 5 anos, gestantes 
e puérperas– alcançou so-
mente 40%, enquanto a meta 
era 90%. 

Atualmente, o governo 
estadual até já disponibilizou 
a vacina para professores da 
rede pública e privada, indíge-
nas, pessoas com deficiências 
ou com comorbidades. Mesmo 
assim, o grupo prioritário con-
tinua podendo se imunizar nas 
unidades de saúde.

O infectologista 
David Uip, antigo 
secretário de Saúde 
do estado, foi 
nomeado e vai as-
sumir a nova 
pasta criada

A senadora de 
oposição Simone 
Tebet (MDB-MS) 
considerou o pro-
jeto “moralmente 
afrontoso”
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CIDADES Em Sáo Paulo
Operação da Polícia na Praça Princesa 
Isabel terminou com 20 pessoas pre-
sas na capital paulista

No Guarujá
Ladrão rouba ônibus em Guarujá, se 
esconde embaixo de carro, mas acaba 
preso pela Guarda Municipal.

O GOE da DEIC de Rio 
Preto em parceria com ANA-
TEL fi nalizou na tarde desta 
quinta-feira, a Operação Es-
pectro, visando combater a 
rádio difusão sem autorização, 
conhecida como “rádio pirata”. 

A operação policial foi re-
alizada nos dias 11 e 12 deste 
mês. Ao todo 3 locais onde 
funcionavam as rádios clan-
destinas foram identifi cadas e 
fechadas pela Anatel. No total, 
foram encontrados e apreen-
didos quatro transmissores 
de alta capacidade, todos em 

RIO PRETO

Operação Expectro fecha 
três “rádios piratas” 

Morte de moto

GCM visita

EM RIO PRETO

Homem é preso furtando 
30 quilos de fios da rodoviária

pleno funcionamento. 
As rádios clandestinas es-

tavam irradiando sinais em 
bairros diversos, sendo 1 no 
Jardim Maracanã, 1 no Jardim 
Itapema e 1 no João Paulo II, 
todos em Rio Preto. As pessoas 
responsáveis foram ouvidas e 
responderão pelo crime do art. 
183 da Lei de Serviço de Tele-
comunicações nº9.472/97.  A 
maior preocupação das auto-
ridades federais e estaduais 
é que a operação clandestina 
desses equipamentos, afetem 
a segurança aoronáutica

Funcionários de uma constru-
tora seguraram um homem, 
de 33 anos, até a chegada da 
PM, na rodoviária de Rio Pre-
to, às 6h50 desta quarta-feira, 
11. Ele foi surpreendido ten-
tando fugir com uma mochila 
contendo 30 quilos de fi os. 
Ao ser cercado pelos traba-
lhadores, o suspeito disse ser 
membro de facção criminosa 
e que já tinha sido preso. 
Os funcionários, que estão no 
local fazendo uma reforma, 

não se intimidaram com as 
ameaças e o detiveram até o 
aparecimento da guarnição. 
Ao ser levado para o Plantão, 

o acusado, que tem antece-
dentes criminais por roubo e 
furto, negou ser dono da mo-
chila, mas admitiu que entrou 
na estação rodoviária acom-
panhado por um cúmplice.
O delegado entendeu que pe-
las intimidações o crime não 
deveria ser enquadrado como 
tentativa de furto, mas roubo 
impróprio (simples) e decre-
tou a prisão preventiva do in-
diciado, que foi levado para a 
carceragem da DEIC.

O motociclista Leonildo 
Apolinário de Lima, 43 
anos, morreu às 5h40 desta 
quarta-feira, 11, no Hospital 
de Base de Rio Preto, onde 
deu entrada no último dia 7, 
após sofrer um acidente de 
trânsito em rodovia. Segun-
do o boletim de ocorrência, 
a vítima teve traumatismo 
craniano e estava incons-
ciente quando foi interna-
da. O paciente passou por 
intervenções cirúrgicas e 
não resistiu.

A Guarda Civil Munici-
pal juntamente com o Gru-
po de Operações com Cães 
visitou a escola municipal 
Príncipe Encantado de Rio 
Preto nesta quarta-feira,11. 
A solicitação ocorreu por 
meio da coordenadora pe-
dagógica Rafaela Alexandre 
Bianchi, que acompanhou 
todas as atividades. “Nós 
gostaríamos de fazer com 
que as crianças se sintam 
protegidas e que também 
tenham um maior conhe-
cimento desse papel na 
sociedade, promovendo um 
ambiente de segurança e so-
ciomoral cooperativo”, diz. 

Operação Expectro fecham três “rádios piratas” em Rio Preto

Rodoviária de Rio Preto mais uma vez alvo de bandidos; homem preso com 30 quilos de fios

Uma abordagem da PRF no 
km 66 da BR 153, em Rio Preto, 
resultou na apreensão de uma 
carga de maconha que estava 
sendo transportada em uma 
carreta com placas de Ribeirão 
Preto. O fl agrante foi na manhã 
de quarta-feira, 11, por volta 
das 11h30, 

A equipe da PRF realizava 
ronda quando decidiu abordar 
a carreta para fi scalização de 
trânsito. O motorista, um ho-
mem de 53 anos, apresentou 
uma nota fi scal referente a uma 
carga de palets de madeira. 

Durante a vistoria ao veícu-
lo, os policiais sentiram forte 
odor de maconha. Ao verifi car 
mais atentamente, descobri-
ram tijolos de maconha debai-
xo dos palets. 

Após a descoberta da dro-
ga, o motorista confessou 

PRF apreende 6 toneladas 
de maconha em Rio Preto

NA BR-153

que receberia R$ 20 mil para 
transportar a carreta de Cam-
po Grande (MS) até São Paulo. 
A pesagem fi nal contabilizou 
6.050 quilos de maconha. 

A ocorrência foi apresenta-
da na Delegacia da Polícia Fe-
deral de Rio Preto. O homem 
foi preso em fl agrante pelo cri-
me de tráfi co de entorpecentes 
e uso de documento falso.

Operação
A Polícia Militar Rodovi-

ária realizou um fl agrante de 
tráfi co de entorpecentes du-
rante a Operação Sufoco, nesta 
quarta-feira,11. Um homem 
foi preso após ser flagrado 
com mais de 2 toneladas de 
drogas, em Santa Cruz do Rio 
Pardo, no interior do Estado.
Agora, Estado já soma mais 

de 40 toneladas de drogas 
apreendidas desde o começo 
do ano. A ação foi realizada 
após os agentes abordarem 
um caminhão do Paraguai e 
localizarem um fundo falso no 
assoalho do semirreboque com 
1.968 tabletes de maconha 

A apreensão foi realizada 
por uma equipe do Tático 
Ostensivo Rodoviário (TOR).

Durante a vistoria ao 
veículo, os policiais sen-
tiram forte odor de ma-
conha; motorista aca-
bou confessando

PRF apreende 6 toneladas de maconha na BR-153 em Rio Preto 

Caminhão vira 
rua e atinge 
carro de 
R$ 400 mil

Um BMW, avaliado 
em aproximadamente R$ 
400 mil, fi cou danifi cado 
após ser atingido por 
uma carreta. O acidente 
aconteceu às 17h da últi-
ma segunda-feira, 9, mas 
foi registrado no Plantão 
de Rio Preto na manhã 
desta quarta-feira, 11.  
Ninguém se feriu. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, a 
vítima transitava com 
o veículo de luxo pela 
avenida Alfredo Folchini 
e ao acessar o pontilhão 
aguardava o semáforo 
para entrar na rua José 
Domingues Neto quando 
o condutor do caminhão, 
que transitava em sentido 
oposto, fez uma conver-
são para entrar na ave-
nida e acabou colidindo 
no BMW. 

O caminhoneiro não 
quis se identifi car, a ví-
tima entrou em contato 
com a transportadora e 
procurou a polícia para 
registrar queixa. A coli-
são será investigada pelo 
7º DP.

Pensou que 
era o irmão no 
WhatsApp e 
caiu em golpe

Um morador da Vila 
Santo Antônio, em Rio 
Preto, perdeu R$ 1.479,00 
ao fazer um PIX para um 
criminoso acreditando 
que era seu irmão. 

Queixa
A vítima, de 41 anos, 

procurou a Central de 
Flagrantes, na tarde des-
ta quarta-feira, 11, para 
registrar queixa de este-
lionato. 

À polícia, ele contou 
que o golpista começou 
a lhe mandar mensa-
gens no WhatsApp de 
um número desconhe-
cido, mas com a foto de 
perfil do seu familiar.

Golpe
O estelionatário ale-

gou que havia trocado 
o número do telefone e 
solicitou ajuda fi nanceira. 

Somente após fazer a 
transferência é que a ví-
tima percebeu que havia 
sido enganada. 

O crime será investi-
gado pelo 4º DP de Rio 
Preto.

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

PM vai usar câmera na farda, diz comandante
O novo ofi cial comandante 

do CPI-5 (Comando de Policia-
mento do Interior), com base 
em Rio Preto, Coronel Carlos 
Henrique Forner,  disse na 
manhã desta terça-feira (12) 
que até o fi m do ano, os po-
liciais militares de Rio Preto, 
passarão a atuar com câmeras 
nas fardas. Esse programa 
está implantado na região me-
tropolitana de São Paulo. Por 

outro lado, ele não vislumbra 
o aumento do efetivo da PM 
local. 

Ele assumiu o comando do 
CPI 5 ainda durante polêmica 
instalada na cidade que diz 
que o governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) transferiu o 
ex-comandante, Coronel Fá-
bio Rogério Cândido, para o 
Comando da Polícia da Ca-
pital, porque ele se manifes-

tou a favor da liberação de 
armas para a população civil.
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) participou da ceri-
mônia e trocou suas impres-
sões com o novo comandan-
te. A conversa entre os dois 
não foi revelada. Ele assume 
num momento em que se 
discute o aumento dos mo-
radores de rua e de pequenos 
delitos que eles cometem.

CPI-5

Coronel Carlos Henrique Forner, novo comandante do CPI-5

Material estava 
dentro da mochila 
do acusado que foi 
contido até a PM 
chegar

No entanto o CPI 5 é conhecido 
pelo combate ao crime mais 
pesado, notadamente contra o 
tráfi co de drogas e o combate 
a organizações como o PCC. 
Seus grupos especiais, como o 
BAEP, são casos e sucesso em 
todo o estado, na corporação.
O novo comandante revelou 
que não vê problema na aqui-
sição de armas pelo cidadão 
desde que dentro da Lei. 
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Dados de cartórios mostram que 4% das crianaçs nascidas este ano têm registro só´o nome da mãe

IMUNIZAÇÃO EM RISCO

Cobertura vacinal contra Gripe está em 
40% em Rio Preto; ideal seriam 90%

Embora os grupos prioritá-
rios para receber as vacinas es-
tejam procurando as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) para 
se imunizarem, os números 
ainda estão longe do número 
definido pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. 

Com 65.944 doses da vaci-
na contra a gripe aplicadas até 
agora em Rio Preto, a cidade 
atingiu cobertura vacinal de 
40,4%. A meta do Ministério 
da Saúde é vacinar pelo me-
nos 90% do público-alvo da 
campanha. Entre os grupos 
incluídos, o dos trabalhadores 
da saúde é o de maior adesão 
à vacinação, com 65,2%.  

Hoje, os percentuais por 
grupos que são público alvo 
estão assim: Idosos: 50,7%, 
gestantes: 36%, crianças (seis 
meses a menores de cinco 
anos): 21,9%, puérperas: 
12,3%, professores: 7,4% e 
pessoas com comorbidades e 
deficiências: 4,1%. 

No Dia D de vacinação, 30 
de abril, os profissionais de 
saúde já era o grupo que ha-
via se imunizado e era apenas 
54%. Os idosos estavam muito 
aquém da expectativa, com 
32% das pessoas acima dos 
60 anos, vacinadas, segundo 
a gerente da Vigilância Epi-
demiológica da Secretaria de 
Saúde, Michele Barcelos. 

A vacina contra a gripe 
continua disponível nas 28 

Dia da 
Enfermagem 
tem ações 
em hospitais

Para celebrar o Dia 
Internacional da Enfer-
magem, nesta quinta-feira 
(12 de maio), a Hospital 
Care, holding de servi-
ços de saúde, o Austa 
Hospital, o Instituto de 
Moléstias Cardiovascu-
lares – IMC e a Austa 
Clínicas realizam várias 
ações que envolvem os 
seus 1.300 profissionais 
e ainda realizam a cam-
panha de arrecadação de 
alimentos, desde o início 
desta semana. 

Todos os colaborado-
res das instituições foram 
convidados a doar alimen-
tos não perecíveis durante 
todo o mês para serem do-
ados a família vulneráveis. 
Esta campanha já é reali-
zada há mais de 20 anos 
pelo Austa Hospital na 
Semana de Enfermagem 
e Profissionais de Saúde. 

Neste período, com 
a participação ativa dos 
profissionais e com a co-
laboração da população, 
já foram arrecadadas mais 
de 20 toneladas de ali-
mentos e mais de 9.000 
cobertores, peças de rou-
pas e itens de higiene 
e limpeza, destinadas a 
mais de 25 instituições 
beneficentes de Rio Preto. 

Nesta quinta-feira, o 
Austa Hospital, o IMC 
e a Austa Clínicas tam-
bém anunciam as equi-
pes vencedoras do “Quizz 
Premiado”, competição 
na qual, divididos em 
equipes, os colaboradores 
responderam a perguntas 
desafiadoras. O anúncio 
será feito em evento no 
anfiteatro, às 14 horas, 
durante o qual também 
serão sorteados livros, 
materiais didáticos e cur-
sos. Maristela Maricato de 
Souza, gerente assisten-
cial do Austa Hospital e 
IMC, disse que a proposta 
do “Quizz Premiado” é 
promover o conhecimento 
dos profissionais envol-
vidos nas equipes tera-
pêuticas. Para ela o Dia 
Mundial da Enfermagem 
é uma oportunidade para 
promover a relação de 
todos os profissionais.

Divulgação
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A lenda de que a sexta-feira 
13 traz azar começou há milê-
nios. Na mitologia nórdica, a 
Deusa Frigga, foi associada a 
coisas ruins desde que o cris-
tianismo passou-as de deusas 
para bruxas, com a lenda de 
que ela se juntava com o pró-
prio demônio e mais 11 bruxas. 

No Império Romano, acre-
ditava-se que o número 12 era 
perfeito e que, portanto, o 13 
era a destruição dessa harmo-
nia. Além do mais, a soma de 
Jesus Cristo sentado à mesa 
com seus 12 apóstolos reforça 
a tese do número 13 bem como 
o fato do líder cristão ter sido 
crucificado numa sexta-feira 

DATA HOJE

Sexta-feira 13 divide opiniões sobre sorte ou azar
deixando o contexto mais 
nefasto e anexo a acontecimen-
tos negativos. A empresária 
Giovana Santille Lima nasceu 
numa sexta-feira 13 e adora a 
data. Fez até uma tatuagem. 
“Quando eu era pequena, era 
o dia do filme de terror. É um 
assunto muito interessante 
que todos que conheço assim 
como eu, gostam de usar como 
uma coisa boa pra fazer, seja 
uma festa, um filme ou sair 
para beber. Toda vez que falo 
que nasci nessa data as pessoas 
ficam surpresas com aquele ar 
de azar, ou acham legal. Meu 
azar anda comigo mesmo, mas 
nesse caso, levo isso como sor-

te”, destaca. 
Juliana Gonçalves, ma-

quiadora, terapeuta holística 
e protetora animal, diz que 
já teve superstições, mas que 
hoje não leva nada disso a 
sério. “Acredito que algo só 
influencia na minha vida a par-
tir do momento em que coloco 
minha energia naquilo”, diz. 

Entretanto, com muita fre-
quência se depara com o pre-
conceito com os gatos pretos. 
“Sempre adoto os pretinhos, 
pois, as crenças limitantes que 
os gatos pretos são símbolos de 
azar ainda perduram em nos-
sos dias, o que considero muito 
triste e sem sentido”, pondera.

Lei que abona à mãe regis-
trar o filho sem a presença 
do pai entrou em vigor em 
março de 2015. Desde en-
tão, casos de recém-nasci-
dos reconhecidos pela mãe 
têm aumentado sistemati-
camente 
Desde o início deste ano, 
os cartórios brasileiros re-
gistraram o maior número 
de recém-nascidos somen-
te com o nome da mãe. De 
janeiro a abril, foram regis-
trados 56,9 mil bebês por 
mães solo, o maior número 
em comparação com o ano 
passado neste mesmo perí-
odo. 

 Anos
O levantamento aponta 
que, em 2018, foram re-
gistrados 51,1 mil recém-
-nascidos somente como o 
nome materno. No ano se-
guinte, foram 56,3 mil. Em 
2020, o número diminuiu 
e passou para 52,1 mil. Em 
2021, 53,9 mil crianças não 
tiveram o pai reconheci-
do na certidão de nasci-
mento. O estudo também 
mostra uma diminuição 
do total de nascimentos de 
recém-nascidos neste ano, 
totalizando 858 mil. Em 
2018, foram 954,9 mil. 
Os números foram anun-
ciados pela Associação Na-
cional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Ar-
pen-Brasil) e mensurados 
a partir do Portal da Trans-
parência do Registro Civil. 

 Rio Preto
De acordo com a Associa-
ção dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Esta-
do de São Paulo (Arpen) 
os dados do município em 
2020 de janeiro a abril são 
de que nasceram 2.073 be-
bês e, desses, 86 não tive-
ram o nome do pai na cer-
tidão de nascimento. 
Já em 2021, neste mesmo 
período, houve um regis-
tro de 89 crianças de mães 
solo dentre 1.914 nascidos. 

 2022
Neste ano, nesses mesmos 
meses citados, nasceram 
em Rio Preto, 1.867 bebês, 
sendo 84 de mães solo, o 
que representa mais de 4% 
a ausência da paternidade. 
Jéssica Manzani registrou 
sua filha sozinha inicial-
mente. O progenitor veio a 
reconhecer a paternidade 
cerca de dez meses depois. 
“Penso que as mulheres 
precisavam desse direito 
há muito tempo. Muitas 
crianças só possuem pai no 
papel. Isso acaba sendo um 
mero detalhe. Paternidade 
real é muito mais que isso”, 
observa.

Rio Preto tem 4% dos nascidos 
este ano só com nome da mãe

REGISTRO CIVIL

Neste ano, de janeiro a 
abril, nasceram em Rio 
Preto, 1.867 bebês, sen-
do 84 registrados ape-
nas com nome da mãe

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

De acordo com a As-
sociação dos Regis-
tradores de Pessoas 
Naturais do Estado 
(Arpen) os dados do 
município em 2020 
de janeiro a abril são 
de que nasceram 
2.073 bebês Sexta-feira 13 divide opiniões sobre sorte ou azar

Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) de Rio Preto, de segun-
da a sexta-feira, das 7h30 às 
16h30. “As pessoas que fazem 
parte dos grupos prioritários 
devem procurar as unidades 
o quanto antes, pois estamos 
próximos ao inverno, que é um 
período de maior circulação 
de vírus respiratórios, como 
a influenza, e os grupos que 
possuem fatores de risco e 
não se vacinaram ficam mais 

vulneráveis às complicações”, 
afirmou Michela Barcelos. 

A partir de segunda-feira, 
16 de maio, novos grupos serão 
incluídos na campanha: cami-
nhoneiros, trabalhadores do 
transporte coletivo rodoviário, 
urbano e de longo curso traba-
lhadores portuários, forças de 
segurança e salvamento, for-
ças armadas, funcionários do 
sistema prisional e população 
privada de liberdade. 

Para receber a dose, será 
necessário apresentar docu-
mentos pessoais com foto e 
CPF e comprovante da função. 

Ssarampo 
Também mito abaixo do 

necessário, a campanha de 
vacinação contra o Sarampo 
continua nas unidades de 
saúde para trabalhadores da 
saúde, de forma seletiva, e 
para crianças de seis meses 
a menores de cinco anos, de 
forma indiscriminada. Até 
agora, 4.615 crianças foram 
vacinadas, atingindo cobertura 
vacinal de 19,51%. A meta do 
Ministério da Saúde é vacinar 
pelo menos 90% do público 
infantil.  A vacina tríplice 
viral (sarampo, caxumba e 
rubéola) está disponível nas 
UBS de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 16h30, e também 
gratuitamente.

A vacina contra a 
gripe continua dis-
ponível nas 28 Uni-
dades Básicas de 
Saúde (UBS) de 
Rio Preto

Divulçgação SMCS

Cobertura Vacinal contra Gripe está em 40% em Rio Preto

Arquivo Pessoal

Divulgação
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Brasileirão
Dirigentes dos clubes da Série A 
avançaram em conversas sobre a nova 
Liga que substituirá o Campeonato 

Brasileirão 2
Pelo Brasileirão, o Bragantino empa-
tou em 1 a 1 com o Atlético Mineiro em 
jogo antecipado. 

Evento espera reunir cerca 
de 300 ciclistas em passeio

22 DE MAIO

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Tarraf realiza no próximo 
dia 22 de maio seu 1º Passeio 
Ciclístico. As inscrições tive-
ram início no último sábado, 7, 
no stand de vendas do Platz by 
Tarraf, com grande adesão do 
público já na abertura. Os 100 
primeiros inscritos receberam 
de presente uma camisa de 
ciclismo exclusiva e persona-
lizada do evento. 

“O Passeio Ciclístico está 
alinhado ao nosso propósito, 
de vivenciar e compartilhar 
experiências memoráveis com 
nossos clientes, nos conec-
tarmos a eles num ambiente 
vivo, inovador, urbano. Será 
um momento para celebrar e 
fortalecer esse relacionamen-
to”, diz Olavo Tarraf Filho, 
vice-presidente da TARRAF. 

Concentração

A concentração no dia 22 
começará às 7h, com horá-
rio previsto de saída para o 
passeio às 7h30, partindo do 
stand de vendas do Platz, lo-
calizado na Av. JK, próximo ao 
Supermercado Muffato. Serão 
dois trajetos - de 27 e 47 km -, 

percorrendo alguns dos princi-
pais lançamentos da TARRAF 
nos últimos anos, como o Duo 
JK, o Montelena by Tarraf e 
o Quintessa by Tarraf, além 
de outras áreas na região Sul 
da cidade com lançamentos 
previstos pela incorporadora 

nos próximos anos. 

Estrutura
Uma estrutura para ali-

mentação e hidratação será 
montada para atender os par-
ticipantes desde a manhã, e, 
na chegada: chope, sorteio de 

brindes e show da cantora Mila 
Menin. A expectativa é reunir 
300 ciclistas (as inscrições 
permanecerão abertas até o 
preenchimento das vagas). 
Para participar, basta se dirigir 
até o stand de vendas do Platz 
by Tarraf.

Rio Preto terá o 1º Passeio Ciclístico no dia 22 de maio, empres espera reunir 300 pessoas

Uma estrutura 
para alimentação 
e hidratação será 
montada para 
atender os 
participantes 
desde a manhã

O Grêmio Novorizontino 
enfrenta a Ponte Preta nesta 
sexta-feira, às 19 horas, em 
Campinas, pela 7ª rodada 
do Campeonato Brasileiro 
da Série B. O técnico Allan 
Aal conversou com o elenco 
e posteriormente comandou 
trabalhos técnicos e táticos no 
estádio Jorge Ismael de Biasi. 

O lateral-direito Felipe Al-
buquerque comentou sobre a 
semana de trabalho após três 
compromissos seguidos na 
competição em um período 
de sete dias. “A gente vem de 
uma semana corrida, com três 
jogos, de dois resultados muito 
bons nas duas últimas par-

BRASILEIRO SERIE B

Novorizontino enfrenta a Ponte Preta nesta sexta
tidas, três pontos em ambas. 
Acredito que não é uma paz, 
mas dá mais tranquilidade e 

confi ança pra essa semana um 
pouco mais livre para trabalhar 
e acertar algumas coisas, me-
lhorar o que temos pecado nos 
jogos, para que possamos che-
gar sexta em Campinas e fazer 
um grande jogo e conseguir 
um resultado positivo”, disse 
Felipe Albuquerque. 

O Tigre soma nove pontos 
e ocupa a 7ª posição na tabela 
de classificação da Série B. 
“Temos um elenco muito qua-
lifi cado, cada posição com três 
jogadores de altíssimo nível e 
estou aqui pra ajudar, somar. 
Estou feliz com meus desem-
penhos nos jogos, mas tenho 
muito a evoluir também”, disse 

Albuquerque. “Todos têm ple-
na condição de sair jogando, 
a gente tem de se ajudar, se 
apoiar em campo, nos treina-
mentos também, e quem tem a 
ganhar é só o Novorizontino.” 

A equipe de Novo Horizon-
te faz seu último treino em casa 
nesta quinta-feira (12) á tarde 
e depois viaja para Campinas 
para seu compromisso. “Te-
mos de manter os pés no chão, 
conquistando jogo a jogo, bus-
cando nosso espaço na compe-
tição por ser primeiro ano, mas 
sempre buscando o melhor 
resultado para lá na frente ter 
a melhor colocação possível”, 
fi nalizou Albuquerque.

FUTEBOL

Timão avança às oitavas da Copa do Brasil

O Corinthians está nas oita-
vas de fi nal da Copa do Brasil. 
Na noite desta quarta-feira 
(11), o time paulista carimbou 
a classifi cação ao vencer a Por-
tuguesa-RJ, na Neo Química 
Arena, por 2 a 0, no jogo de 
volta da terceira fase do tor-
neio nacional. Júnior Moraes 
e Giuliano, ambos no primeiro 
tempo, foram os autores dos 
gols do duelo. 

No jogo de ida, realizado 
no Estádio do Café, em Lon-
drina-PR, mas com mando da 
Portuguesa-RJ, as duas equi-
pes fi caram no empate por 1 a 
1. Além da classifi cação para às 
oitavas e a sequência na briga 

pelo título, o time paulista 
embolsou mais R$ 3 milhões 
pela vaga. Os times já haviam 
recebido R$ 1,9 milhão pela 

COPA DO BRASIL

Palmeiras vence o 
Juazeirense e também 
vai às oitavas de final

O Palmeiras confirmou a 
classificação para as oitavas 
de final da Copa do Brasil ao 
derrotar a Juazeirense por 2 a 1 
na noite desta quarta-feira, no 
estádio do Café. Na partida de 
ida, o time alviverde havia ven-
cido pelo mesmo placar. 

Além de embolsar R$ 3 mi-
lhões de premiação, o Palmeiras 
aguarda o sorteio, a ser reali-
zado pela CBF, para conhecer 
o seu adversário. O Palmeiras 
foi chegar ao gol apenas aos 
41 minutos. Gustavo Scarpa 
cruzou, a bola pegou efeito e só 
não entrou, pois Calaça tirou. No 
entanto, Danilo pegou a sobra e 
fez 1 a 0. No segundo tempo, o 

Palmeiras teve um pênalti aos 
36 minutos e Raphael Veiga 
cobrou e converteu, encerrando 
o placar e avança na competição 
nacional.

Novorizontino enfrenta a Ponte Preta nesta sexta

participação nesta terceira 
fase. 

O Corinthians começou a 
partida fazendo uma marcação 

alta e com muita pressão na 
área adversária. Tanto que não 
demorou para abrir o placar. 
Aos sete minutos, Giuliano 
tentou dar uma bicicleta na 
área, mas acabou pegando 
errado na bola e acabou ajei-
tando para Júnior Moraes que 
chegou batendo para o fundo 
das redes, sem chances para o 
goleiro adversário. 

Muito superior dentro das 
quatro linhas, o Corinthians 
marcou o segundo aos 31 mi-
nutos. Gustavo Mosquito bateu 
cruzado na área e Giuliano 
apareceu entre os zagueiro 
para empurrar para o gol. O 
primeiro tempo seguiu dispu-
tado, mas o placar terminou 
mesmo com o resultado de 2 a 
0 para os donos da casa.

Da REDAÇÃO

Sem sustos, Corinthians vence a Portuguesa do Rio e avança às oitavas

O Tigre soma nove 
pontos e ocupa a 7ª 
posição na tabela de 
classificação da 
Série B e tem 
cumprido uma 
agenda intensa com 
três jogos e nos últi-
mos sete dias

Etapa do 
Paulista de 
Tênis traz 
cem atletas

As quadras de saibro 
do Clube Monte Líbano, 
de Rio Preto, recebem 
a etapa do Campeona-
to Paulista G2 de Tênis 
Sicred-Monte Líbano, a 
partir desta sexta-feira, 
13, com jogos marcados 
para as 15 horas. 

A competição - super-
visionada pela Federação 
Paulista de Tênis - tem 
sequência no sábado, 14, a 
partir das 9h, sendo que as 
fi nais serão realizadas no 
domingo. A competição 
– vale pontos no ranking 
paulista, também vai so-
mar pontos no ranking da 
Universal Tennis Ratings 
(UTR) - desenvolvida com 
o objetivo de fornecer um 
único sistema universal 
para todos os jogado-
res (homens, mulheres, 
crianças e adultos), de 
qualquer lugar do mundo 
e de todos os níveis de 
jogo, de uma maneira 
consistente, objetiva e 
confi ável, para identifi car 
o verdadeiro nível de jogo 
de cada jogador. 

Ao todo são cerca de 
100 tenistas, divididos por 
sexo e idade, de 11 cidades 
do Estado de São Paulo. 
Estão confi rmados as pre-
senças de tenistas de São 
Paulo, Campinas, Jundiaí, 
São Carlos, Ribeirão Preto 
e outras cidades.

Ozair Junior

Reprodução

Reprodução

Divulgação

avançaram em conversas sobre a nova 
Liga que substituirá o Campeonato 

Brasileirão 2
Pelo Brasileirão, o Bragantino empa-
tou em 1 a 1 com o Atlético Mineiro em 
jogo antecipado. 

D
ivulgação
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Jantar leiloará violão autografado por Zé Neto e Cristiano

Será neste sábado, dia 14, 
a partir das 20 horas, o Jantar 
de Dia das Mães, realizado 
pelo movimento de jovens 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Monte Aprazível traz a dupla Ícaro & Gilmar 
para se apresentar nesta sexta-feira

CULTURA

Com músicas carregadas de 
sentimento e refrãos marcan-
tes, a dupla Ícaro & Gilmar é a 
atração da festa “Sextou BB”, 
que acontece nesta sexta-feira, 
13, no Avenida Night Club, em 
Monte Aprazível. 

O evento  tem as vendas das 
mesas e lounges esgotados. Mas 
seguem as vendas para os seto-
res Área Vip e Camarote Open 

Até pouco tempo des-
conhecidos do grande 
público, eles já somam 
11 anos de carreira

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Monte Aprazível traz a dupla Ícaro & Gilmar para se apresentar nesta sexta-feira

Além da dupla Ica-
ro & Gilmar, a festa 
ainda terá como 
otras atrações os 
DJs Gustavo 
Rodrigues e Ma-
theus Ibraim

Divulgação

Marco Luque apresenta “Dilatados” em Rio Preto

Sendo o primeiro evento 
do grupo BTM Produções, 
formado pelos socios Bru-
no Iyda, Marco Segantini, 
Matheus Brasilino e Thiago 
Constantiny, a Mafiosa Party 
Bday, que será realizada nes-
te sábado, dia 14, a partir das 
23 e percorre até as 9 horas, 
vem para se fixar no calendá-
rio, como uma das melhores e 
mais baladas festas alternati-
vas já realizadas na região. 
Com temática Las Vegas, a 
decoração, que irá ilustrar 
este lado mais misterioso, 
místico e prazeroso dos cassi-
nos e casas noturnas que faz 
de Las Vegas um dos lugares 
mais procurados para a diver-
são. A Mafiosa Party Bday tra-
rá oito DJs, sendo eles: Heitor 
Benati, Jessica Nunes, Prisci-
la Nogueira, Stephanie Mace-
do, Victor Castilho e Wendell 

Festa “Mafiosa” será 
sábado ao som de 8 DJs

AGENDA

Com temática Las Ve-
gas, a decoração, que 
irá ilustrar este lado 
mais misterioso, místico 
dos cassinos

Hollanda. Além dos deejays 
consagrados de Rio Preto, já 
citados, a festa recebe dois 
grandes nomes da atualidade: 
Breno Barreto (São Paulo) e 
Filipe Guerra (Recife). 
O projeto de cenografia assi-
nado pelo arquiteto Gabriel 
Torres, que a temática “Las 
Vegas”  promete, com glamour 
e requinte uma decoração de 
deixar o público boquiaberto. 
Desde a entrada, quem estiver 
chegando passará por grande 

pórtico de Las Vegas, com um 
túnel all red seguido por um 
red carpet com imagens dos 
DJs representando a máfia, 
sob um mega lustre de cris-
tal. Os detalhes irão falar por 
si, onde as fichas das mesas 
de poker serão as fichas que 
serão vendidas as bebidas do 
bar.  Haverão também três 
lounges para descanso, todos 
decorados e bem aconchegan-
tes, além de um mega palco, 
todo produzido com efeitos 

especiais, além de artistas e 
bailarinos da Alex D’Arc Pro-
duções de será que conta com 
três lounges exclusivos para 
esta noite. Tirando uma base 
sobre o que isso tudo, você 
pode imaginar quão espetacu-
lar será a Mafiosa Party Bday. 
A compra de ingresso, on-
line: https://outgo.com.br/
mafiosaparty ou pelo infoti-
cket (17) 99624-7109. 
(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

HOJE

Marco Luque apresenta 
“Dilatados” em Rio Preto

O ator e humorista Mar-
co Luque apresenta o show 
“Dilatados” nesta sexta-fei-
ra, 13 de maio, às 21h, no 
Teatro Paulo Moura, em 
São José do Rio Preto. No 
show, ele conta as façanhas 
de Jackson Faive – o moto-
boy paulistano mais famoso 
do Brasil -, e de Mustafáry 
- o vegetariano irônico e 
controverso que prega a 
sustentabilidade do Planeta 
e diz amar a natureza e os 
animais, especialmente o 
serumaninho, cachorro que 
encontrou na praia. 

A versatilidade de Marco 
Luque é comprovada des-
de a bancada do CQC (TV 

Band), até a sua participa-
ção nos programas Altas 
Horas e Nova Escolinha do 
Professor Raimundo (TV 
Globo). O ator também 
atuou no cinema e em mi-
nisséries, mostrando outras 
peculiaridades como artista 
em momentos inesquecíveis 
para o público. Os ingressos 
custam R$ 40,00 (meia-en-
trada) e R$ 80,00 (inteira) 
e podem ser adquiridos nas 
bilheterias do teatro ou, 
antecipadamente, no site 
www.ingressodigital.com. 
A classificação etária é de 
14 anos.
(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Festa “Mafiosa” será neste sábado ao som de oito DJs

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Adolecrist da Paróquia Jesus 
Bom Pastor e São Sebastião, 
sob o comando do padre Fábio 
Dungue O evento acontece no sa-
lão paroquial, localizado na Av. 
Tanabi, 3330, no bairro Eldora-
do, em São José do Rio Preto, e 
irá reunir mães, familiares e o 

público em geral, ao som de um 
show ao vivo.

Cardápio
No jantar será servido: ape-

ritivos de entrada, e de prato 
principal, salada tropical, massa 
com molho branco ou bolonhesa, 

arroz marroquino, arroz branco, 
cora e sobrecoxa recheada e per-
nil com molho barbecue. Duran-
te o evento haverá um leilão ou 
bingo de um violão autografado 
pela dupla sertaneja Zé Neto e 
Cristiano, com a renda reverti-
da para realizar o encontro de 

jovens que pós pandemia não 
havia sido realizado há dois anos.

Reservas
O encontro é 8, 9 e 10 de julho 

.A reserva de mesas e a venda de 
convites está sendo na secretaria 
da paróquia ou via WhatsApp 

(17) 3236-4506. O valor é R$ 40 
por pessoa, sendo que crianças de 
6 a 11 anos pagam meia, e acima 
de 12 pagam inteira. Na compra 
de uma mesa com seis lugares, 
ganha um espumante.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Bar. Os ingressos custam R$ 50 
e R$ 160, respectivamente, e 
podem ser comprados em lojas 
de Monte Aprazível, Mirassol, 
Tanabi, Bálsamo e Nhandeara, 
e também pelo site da Guichê 
Web. 

Além de Icaro & Gilmar, a 
festa ainda terá como atrações 
os DJs Gustavo Rodrigues e 
Matheus Ibraim. Mais infor-
mações sobre o evento podem 
ser obtidas pelos telefones (17) 
3275-1773 e (17) 98123-0101. 

Sobre a dupla 
Campeões de audiência 

nas plataformas digitais, Ícaro 

& Gilmar fazem valer o ditado 
de que “o artista demora dez 
anos para estourar do dia para 
a noite”. Até pouco tempo des-
conhecidos do grande público, 
eles já somam 11 anos de car-
reira, seis DVDs, sete álbuns 
e participações em projetos de 
nomes como Naiara Azevedo, 
Humberto & Ronaldo, Diego 
& Victor Hugo, Guilherme & 

Benuto e Diego & Arnaldo, en-
tre outros. Há três semanas eles 
dividiram o palco do Ribeirão 
Rodeo Music com Henrique 
& Juliano e Bruno & Marrone. 

Os mineiros que se conhece-
ram na juventude, tinham uma 
banda de pop rock com alguns 
amigos, mas o projeto não vin-
gou. A parceria entre os dois 
continuou, porém viraram uma 

dupla sertaneja. Começaram a 
fazer shows particulares, tocar 
em barzinhos e casas noturnas, 
até alcançar o mercado dos 
grandes eventos. Morando em 
Goiânia desde 2017, a dupla 
recentemente lançou singles 
como “Despedida”, “Centésima 
Chamada”, “Não me esquece-
rás” e “Imperfeitos”. 

O sucesso deles, que reflete 

nas redes sociais com mais de 
670 mil inscritos no canal do 
YouTube e mais de 1,2 milhão 
de ouvintes mensais no Spotify, 
vem das apostas em um mix de 
influências bem distintas, que 
vão do sertanejo e moda de 
viola até o rock, country rock e 
classic metal. 
(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Arquivo

Divulgação
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São José do Rio Preto, 11 de maio de 2022. 
 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

ASSOCIAÇÃO ECO VILLAGE I 
CNPJ 08.218.781/0001-05 

 

ASSEMBLEIA ELETRÔNICA ABERTA 
 
Prezado (a) Associado (a) 
 
Convocamos V.Sa. para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da Associação Eco Village I, sediada na Av. Juscelino 
K. de Oliveira, 4.000 – Bairro Residencial Eco Village I - CEP 15093-270, nesta cidade de São José do Rio Preto, que 
será realizada de forma eletrônica aberta, no período das 18:30hs do dia 18/05/2022 (quarta-feira) até às 18:00hs 
do dia 23/05/2022 (segunda feira), respeitando o quórum previsto no Estatuto da Associação, para tratar da 
seguinte pauta: 

 

ORDEM DO DIA: 

1. Deliberar sobre investimento para implantação de projeto de geração de energia através sistema 

fotovoltaico para as áreas comuns da Associação; 

2. Deliberar sobre investimento para implantação de sistema de irrigação automatizado para áreas comuns da 

Associação; 

3. Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Associação, proposta pela Comissão de Associados e 

Diretoria; 

4. Deliberar sobre a reforma do Regimento Interno da Associação, proposta pela Comissão de Associados e 

Diretoria; 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

Considerando a importância dos itens 3 e 4 (reforma do Estatuto Social e Regimento Interno), no dia 18/05/2022, às 18:30hs, no 
quiosque da Associação, será feita uma apresentação detalhada da proposta de reforma do Estatuto e Regimento, e, também 
durante o período de votação eletrônica (entre os dias 18/05/2022 e 23/05/2022), a Comissão de Associados e a Diretoria ficarão 
à disposição, mediante agendamento prévio, para esclarecimentos de dúvidas dos associados. 
 

Cópias das propostas de reforma do Estatuto Social e do Regimento Interno serão enviadas por e-mail para todos os associados, 
bem como poderão ser retiradas na administração da Associação. 

 

Para participação na Assembleia de forma eletrônica, é necessário que o Associado(a) tenha acesso ao sistema da BRCondos 
Administradora (http// www.brcondos.com.br), e para tanto, foi enviado em seu e-mail um código para cadastro. Caso não tenha 
recebido ou tenha dúvidas, entre em contato com a Administradora através do telefone (17) 4009-1719 (whatsapp) ou e-mail 
operacionalsrjp3@brcondos.com. 

▪ Os associados em débito, com suas obrigações estarão legalmente impedidos de voto (Código Civil Brasileiro 
Art.1.335,III,CC). 

▪ O resultado das resoluções tomadas pela maioria presente obriga os ausentes, razão pela qual é importante a 
presença de todos (lei 10.106/02, Cap.VI e alterações da Lei 10.931/2004). 

 
 
Atenciosamente 
 
Luiz Claudio Braga Boselli     BRCondos Administradora de Condomínios 
Presidente      (17)      4009 1719     
       E-mail: – operacionalsjrp3@brcondos.com 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO  |  PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/05/2022 às 11h10 2º Leilão: dia 26/05/2022 às 11h10

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de 
bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Maio de 2022 às 11:10 horas. Segundo Leilão: dia 26 de Maio de 
2022 às 11:10 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP.
As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição dos 
Imóveis: 1- O lote nº 08, da quadra P, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade 
e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m
e divide-se com a Rua Projetada 11; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com
o lote 07; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 09; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se 
com o lote 23, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 51,52m da esquina da Rua Projetada 33. 
Matrícula nº 150.130 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 1º Leilão R$ 172.000,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 216.392,29. 2- O lote nº 03,
da quadra Q, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José 
do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 2,42m e divide-se com a Rua Oswaldo 
Tonello (antiga Rua Projetada B); mais 15,50m em curva na confluência da Rua Oswaldo Tonello com a Rua Projetada 
11; do lado direito de quem da Rua Oswaldo Tonello olha para o imóvel mede 22,67m e divide-se com o lote 02; do lado 
esquerdo mede 14,14m e divide-se com a Rua Projetada 11; e finalmente nos fundos mede 12,75m e divide-se com 
parte do lote 04, encerrando uma área superficial total de 276,91 m². Matrícula nº 150.152 do 1º Oficial de Registro
de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 277.200,00. Valor de 
Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 358.025,25. 3- O lote nº 14, da quadra Z1, situado no loteamento
denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes 
medidas e confrontações: Pela frente mede 3,00m e divide-se com a Rua Projetada 16; 11,64m em curva na confluência 
da Rua Projetada 16 com a Rua Projetada 4; do lado direito de quem da Rua Projetada 16 olha para o imóvel mede 
20,00m e divide-se com o lote 13; do lado esquerdo mede 13,93m e divide-se com a Rua Projetada 4; e finalmente
nos fundos mede 15,23m e divide-se com parte do lote 16 e o lote 15, encerrando uma área superficial total de 242,91 
m². Matrícula nº 150.376 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 1º Leilão R$ 96.195,20. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 311.910,31. 4- O lote nº 22, 
da quadra Z8, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José 
do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 
22; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 21 e parte do lote 20; do lado 
esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 23; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 18, 
encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 9,55m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.559 
do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão 
R$ 97.331,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 182.912,71. 5- O lote nº 32, da quadra Z10, situado 
no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP,
com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 24; do lado 
direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 31; do lado esquerdo mede 20,00m
e divide-se com o lote 33; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 06, encerrando uma área 
superficial total de 200,00 m²; distante 28,55m da esquina da Av. Projetada A. Matrícula nº 150.638 do 1º Oficial
de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 79.000,00. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 211.113,42. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta 
mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 26 de Maio de 2022, às 11:10 horas, no mesmo 
local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas,
dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma 
hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. Eventual regularização da área construída na matrícula, ficará
a cargo do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor 
integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas
 as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão 
do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, 
débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. 
A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado 
em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários 
e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por 
divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado 
ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida 
acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza 
por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese
do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua 
desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 41/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 53/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 24/2022  
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de pintura, 
emassamento, reparos e afins. 
Data da realização da Sessão Pública: 01/06/2022 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 

Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 

O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 12 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo N° 46/2022 
Inexigibilidade N° 04/2022 

Acolho a manifestação do Departamento Jurídico como razão de decidir, e 

com fundamento no artigo 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, cc. o 

artigo 26, parágrafo único, do mesmo diploma legal RATIFICO a 

inexigibilidade de licitação tendo por objeto a contratação pessoa jurídica 

RENATO GÓES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 

29.915.227/0001-49, para regularização fundiária de interesse especifico dos 

núcleos denominados “Núcleo São Miguel” e “Núcleo na Estrada Municipal 

Monte Aprazível/Poloni” pelo valor global de R$ 49.300,00 (quarenta e nove 

mil e trezentos), convocando o representante legal para assinatura do 

contrato no prazo de até 05 (cinco) dias. 

Monte Aprazível, 12 de maio de 2022 

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal 
 

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:

CELSO TOMIO ISHI e MÁRCIA CIBELE TAKITANI. Ele, de na-
cionalidade brasileira, microempresário, solteiro, nascido em São 
Paulo, SP, no dia 19 de agosto de 1967, filho de KENITI ISHI e de 
SUMIE HASHIMOTO ISHI. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida em Marília, SP, no dia 08 de junho de 1969, filha 
de MITSUO TAKITANI e de EICO TAKITANI. 

LEONARDO ARAUJO MARQUES DE FREITAS e ANNA CARO-
LINE NASCIMENTO BERTO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de produção, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 01 de março de 2002, filho de JOSÉ RICARDO MAR-
QUES DE FREITAS e de GISLAINE CRISTINA DE ARAUJO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em Vitória 
da Conquista, BA, no dia 12 de março de 1998, filha de MARCELO 
BERTO DOS SANTOS e de TELMA CRISTINA OLIVEIRA NASCI-
MENTO BERTO. 

RENAN FELIPE DA SILVA e BRUNA SANTOS BONDIOLI. Ele, de 
nacionalidade brasileira, professor de inglês, solteiro, nascido em 
Catanduva, SP, no dia 20 de novembro de 1992, filho de JOEL VIEI-
RA DA SILVA e de SILMARA CORRÊA DA SILVA. Ela, de nacionali-
dade brasileira, professora, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 10 de novembro de 1991, filha de JOSÉ LAIRTON BONDIOLI e 
de MARIA ELENA DOS SANTOS BONDIOLI. 

ELVIS AUGUSTO DA SILVA e SILVIA RAMOS TEIXEIRA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, pintor, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 23 de fevereiro de 1979, filho de JORGE 
PEREIRA DA SILVA e de ZULMIRA SIQUEIRA DA SILVA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, secretária, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia 08 de abril de 1981, filha de PAULO JORGE TEIXEIRA e 
de MARIA APARECIDA RAMOS TEIXEIRA.  

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, 11 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 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

FABIO DA SILVA ANTONIO e LARISSA HELENA FARIA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 28 de junho de 1983, filho de JULIO CESAR 
ANTONIO e de DURVALINA PEREIRA DA SILVA ANTONIO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de março de 1980, filha de 
ANTONIO DA SILVA FARIA JUNIOR e de JOANA BARBARA VERDI 
FARIA. 

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, 12 de maio de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

ANDERSON CAIC DOS SANTOS TEIXEIRA e GLÓRIA DE ABREU NASCIMENTO. Ele, 
brasileiro, natural de Mirassol D'Oeste, Estado de São Paulo, nascido aos dezoito (18) de fevereiro de um mil 
novecentos e noventa e cinco (1995), com vinte  e sete (27) anos de idade, operador cnc, solteiro, filho de JOÃO 
ALVES TEIXEIRA e de dona MARIA DAS GRACAS COUTINHO DOS SANTOS. Ela, brasileira, natural de São 
Paulo, Estado de São Paulo, nascida aos  dezenove (19) de fevereiro de um mil novecentos e noventa e oito (1998), 
com vinte  e quatro (24) anos de idade, assistente social, solteira, filha de ARNALDO VICENTE DO 
NASCIMENTO e de dona SUSANA PAULA DE ABREU NASCIMENTO.

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

São José do Rio Preto - SP, doze (12) de maio de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:

JÔNATAS PETCH MEDEIROS e DANIELY MARTINS, sendo ELE 
filho de JOÃO MEDEIROS e de ROSANGELA PETCH, sendo ELA 
filha de ROGÉRIO APARECIDO MARTINS e de ÉRICA BARBEIRO 
MARTINS;

GUSTAVO SARTORI ALVES DA SILVA e DJULIA NAYARA DOS 
SANTOS DE ALMEIDA, sendo ELE filho de ADILSON ALVES DA 
SILVA e de ZULMIRA HELENA SARTORI DA SILVA, sendo ELA 
filha de JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA e de ROSEMARY PE-
REIRA RAMALHO

FABIO DA SILVA ANTONIO e LARISSA HELENA FARIA, sendo 
ELE filho de JULIO CESAR ANTONIO e de DURVALINA PEREIRA 
DA SILVA ANTONIO, sendo ELA residente e domiciliada no 1º sub-
distrito desta cidade, filha de ANTONIO DA SILVA FARIA JUNIOR e 
de JOANA BARBARA VERDI FARIA; brasileiros e residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 12/05/2022.
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ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes da semana:13, sexta-
-feira:Dia da Abolição da  Escravatura,Dia da As-
censão,Dia da Imprensa, Aniversário do Rio Preto 
Automóvel Clube,Alzira Goraib, Maria Fernanda 
Roncato,Maria Regina Lóis Bueno,Sílvia de Mello Le-
mos Cury,Agnaldo Rayol,nasceu Ângela Maria,Har-
vey Keitel,Stevie Wonder.14, sábado: Andréia Fi-
gueiredo de Oliveira,Fátima Grisi Kuyumjian,Felipe 
Marinho,Valéria Bernardino de Souza,Maria Tere-
sa Costantini Gomes,cineasta George Lucas,Kazuo 
Nagamine,Maílson da Nóbrega, Pedro Alberto Sal-
les,Valéria Carrazone Baueb,Valeria Bernardino 
Souza.15, domingo: Dia da Latinidade,Dia da Assis-
tência Social, aniversário de Monte Alto,Isabel Cury 
Name,José Pinho Maia, Fátima Pinho Maia Von Gal, 
Antônio Augusto Polizelo,Vic Tavares,Dale Haggi An-
dreotti, Edwar Antônio Curti Júnior,Elizabeth Corrêa 
Gomes,Célia Chacra dos Reis,Eugênia Fleury,Marce-
lo Bassan,Raí,Sig Bergamin,Sílvia Maria Neves Fur-
lanetto,Valéria Benfatti, 16, segunda-feira: Alexakis 
Georgios,Fabinho Junqueira Franco Neto,Gabriela 
Sabatini, Gisele Bozzani Calil Marques Alves,José 
Francisco Gandolfi, Laura Pausini,Patrícia Falavi-
na,Dj Nando Jones,Paulo Gorgulho, Christian Lacroi-
x,Pierce Brosnan,Tierry Figueira, Flávia Jurado, Ju-
liana Xavier Flores.17, terça-feira: Dia Mundial das 
Comunicações e Telecomunicações,Cláudia Bassitt 
Silva, Gabriela Lania Pereira Facchini,Carolina Pa-
triani Beolchi,Enya, Maria Cristina Kakudate,José 
Eduardo Felicio,José Carlos Fioramonti,Maureen 
Leão Cury,Jose Carlos Cacau Lopes.18, quarta-fei-
ra: Nasceu o Papa João Paulo II,Neide Rocha, Celi-
na Camargo Ferreira,Demival Vasques,Eulina Baldy 
Sant’Anna Braga,Márcio Sanitá de Azevedo.19, quin-
ta-feira: Romualdo Negrelli,Ana Cristina Casagran-
de,Cacá Diegues, Claudinei Faustino da Silva,Grace 
Jones,Heitor de Souza Júnior, Isabela Maria Nimer 
Alves, José Carlos Anacleto,Luiz Fernando Fleury, 
José Carlos Mesquita,Ana Carolina Verdi Braga. 

OURO DA GASTRONOMIA I
Com a chegada do inverno no Hemisfério Sul,acede-se 
aos eventos gastronômicos de culinária mais densa.
Mas não apenas aqueles em que se coloca no prato,u-
ma comida fumegante.A esse universo sensorial,os 
cultores de um dicionário específico que inclui termos 
que determinam aconchego no palato e outras pala-
vras-senha para abrir as portas aos iniciados,plantam 
no assunto suas raízes:sopas,caldos,fondues.

OURO DA GASTRONOMIA II
Para os brasileiros,sem dúvida alguma,o ouro da gas-
tronomia é a Feijoada,que apodera-se do coração até 
dos mais exigentes gourmets e peregrina sonhos entre 
caipirinhas e rótulos de bebidas,cuja raridade e preço 
elevado,contribuem para o fascínio extravagante que 
proporcionam,ampliando a essência que os caracteri-
za.Do chope à cerveja,do gin à vodka, do vinho ao scot-
ch. Qualquer bebida com a feijoada se harmoniza.

OURO DA GASTRONOMIA III
Governados pelo princípio do prazer da convivência, 
evitando a acentuação do enfadonho cotidiano,nos 
vemos às vezes afastados de amigos da vida inteira,-
que possuem na alma,reveladores e verídicos valores 
de equilíbrio.Durante o rigoroso controle da pande-
mia,fomos obrigados a lassar,suportar com firmeza e 
tentar driblar as adversidades para sobreviver,vendo 
as nuvens passarem procurando reter as horas,ou à 
noite,para garimpar estrelas, quando as conversas se 
arrastam molemente esperando o sono, hora em que o 
tempo está por nossa conta.

FÊNIX I
O Rio Preto Automóvel Clube,uma das entidades 
mais emblemáticas da cidade,tem muito a come-
morar nesta sexta-feira em que festeja seus 102 
anos.Quando a Diretoria Jesus Martin Neto assu-
miu, o clube estava prestes a ir a leilão pelo Ban-
co Itaú,com dívidas bancárias que foram liquidadas 
nos Bancos: Itaú(R$ 1.580.000,00),Banco Brasil (R$ 
1.100.000,00).No Bradesco (R$ 650.000,00) está 
equacionado para pagar o saldo,em 3 anos de 
apenas R$ 200.000,00.Além de ter 137 Execuções 
Trabalhistas e Civis no valor de R$ 11.427.000,00, 
das quais já foram equacionadas 125 no valor de 
R$ 10.000.000,00;dívidas com a Procuradoria da 
Fazenda Nacional (R$10.246.000,00) equaciona-
das,sendo que 85% já foram pagas, restando R$ 
1.600.000,00;acerto de divida com o SEMAE (R$ 
820.000,00)em execução por apenas 48 parcelas 
de R$ 13.000,00 (R$ 624.000,00);isenção do IPTU 
por já ter CND regularizada;troca do Aquecedor Elé-
trico, por Aquecedor a Gás na piscina Olímpica;troca 
do modulo de comando e Revisão do gerador e es-
toque de diesel;parceria com a Escola Guga de Tênis 
e Beach Tênis, no qual investiram R$ 1.000.000,00, 
no Clube e continuam fazendo investimentos.e 
redução de mensalidade de Titular/Familiar de 
R$ 365,00 para R$ 290,00 e Titular/Individual de 

OURO DA GASTRONOMIA V
Sentimo-nos abençoados por termos sobrevivido ao 
Covid e para não perder a paciência com a inclemên-
cia da vida,foi preciso estatura heróica.Não estarão ali 
pessoas interessadas em paquera ou azaração,como 
muitos eventos similares por aí,o que deixa as mulhe-
res mais tranquilas, pela ausência do festival calipígio 
em shortinhos mínimos.Os convidados vão ao Feijão 
Chic com a finalidade de apaziguar a alma com estilo já 
que o evento revela uma organização mais acentuada 
e oferece um carrossel extremamente matizado de di-
vertissement para cada um.Sem a necessidade de um 
show para atrair compradores.

OURO DA GASTRONOMIA IV
Escudado de uma longa experiência na promoção de 
eventos,ao longo de 55 anos de colunismo,que, sobre a 
humanidade não colocamos apenas palavras no pape-
l,mas cuidamos dos pormenores que dão encanto a um 
evento,consegui desenhar uma festa cujo programa 
estético fundamenta-se na confraternização de gran-
des e velhos amigos,reunindo uma viplist cujo interes-
se vital acena com a visão redentora de uma tarde de 
generosas dimensões, tateando o convívio com classe 
e prazer.É o Feijão Chique,que se instala amanhã, ilumi-
nando o sábado no salão de festas do heráldico Auto-
móvel Clube,que faz com que os convidados percebam 
ali,o despertar dos sentidos com laivos de boa conver-
sa entrecortadas por risadas e abraços, música e o que 
é melhor, uma gastronomia gourmet.

FÊNIX II
Abaixo, algumas das realizações na gestão 
20221/2023, período aliás, em que o mundo en-
frentou a pandemia:reforma da entrada da área 
esportiva com porta giratória;reforma da Sala Azul 
e revitalização do Bar Aperitivo e Refrigeradores;-
substituição das luminárias convencionais de toda 
a sede por lâmpadas de Led;reforma das mesas do 
Bar Aperitivo e restauração dos móveis;reforma da 
entrada social e substituição das catracas;refor-
ma dos jardins internos e externos e iluminação de 
Led;substituição da logomarca e letreiro com ilu-
minação na fachada social na Av. Andaló;novos en-
xovais: toalhas e cobre-manchas;reforma geral da 
Sauna;substituição de toldos da piscina de Biribol 
e do Bar Aperitivo;reforma da Cantina e da Sala de 
Ballet;reformas das Salas de Jogos.

FÊNIX III
E mais;reformas do Restaurante Panorâmico e da 
cozinha, inclusive o teto;reforma dos banheiros 
e adaptação para acessibilidade;restauração das 
mesas e cadeiras do Restaurante Panorâmico;-
substituição quatro aparelhos de ar condicionados 
K7 no Panorâmico;reforma e modernização do ele-
vador;reforma do Salão Social com adaptação dos 
banheiros para acessibilidade, execução da Rampa 
Acessível na entrada do Salão Social e Restaura-
ção do Palco;reforma e modernização do ar condi-
cionado Central,que serve o Salão Social e a Boate 
Koxixo;reforma Geral da Boate Koxixo,reforma dos 
Aparelhos da Academia;reforma geral dos telha-
dos do:salão social, Restaurante Panorâmico, Bar 
Aperitivo e secretaria;substituição de Telhas Trans-
lucidas na Quadra Esportiva,Beach Tênis e Bocha;-
substituição dos filtros da Piscina Recreativa com o 
dobro da capacidade de filtragem;reforma geral do 
veículo Toyota.A Diretoria ainda adquiriu 5 cervejei-
ras,1 refrigerador,2 freezers horizontais, 1 retropro-
jetor,10 computadores,1 mesa de Snooker profissio-
nal marca Jocari e equipamentos para cozinha

OURO DA GASTRONOMIA VII
Os coquetéis que serão servidos no Feijão Chic,com o 
maravilhoso e exclusivo Gin Morrison de dois rio-pre-
tenses- Marcelo Cherubini de Lima e Emanuel Mendes 
Boldrin,que andam fazendo o maior sucesso,anotem 
aí:são o Classic (limão siciliano e alegrim),Laramel (la-
ranja e mel), Bubbles (espumante,morango e mel),Tro-
pical (geleia de abacaxi, gengibre e hortelã),Caju Ami-
go (Caju e cajuína) Tangie ( tamgeroma cp, jprtlã).Tudo 
icluido no preço do convite. O Morrison Bar, oferece-
rá especiarias como canela,cardamomo, anis,zimbro, 
pimenta da Jamaica e pimenta rosa; ervas como ale-
crim,hortelã fresco,hibisco e manjericão; frutas como 
caju,limão siciliano,morango, laranja e tangerina e 
além de cajuina,mel,geleia de abacaxi,gengibre,hortelã 
além de espumante.

OURO DA GASTRONOMIA VIII
As festas estão sendo obrigadas a se reinventar, ter 
menos convidados para propiciar um atendimento de 
primeira classe, sem filas nos toilettes,nem no buffet 
e nos bares.Estou feliz pela expectativade ter con-
seguido reunir a crème de la crème de nossa melhor 
sociedade,com o salão de festas lotado de gente bo-
nita,elegante e classy. Anisinho in concert e o saxofo-
nista Mazinho,iniciam a tessitura musical com delícias 
de Jobim,da Bossa-Nova,de Sinatra, Boublé e Pixingui-
nha,enfatizando a chegada dos convidados,os cumpri-
mentos e abraços e beijinhos.Com o alalaô na ponta da 
língua, o Bozó  faz a pista ferver  no seu samba de rai-
z,suas delícias do MPB de Noel Rosa,Cartola,Jamelão. E 
os convidados se despedem do sol com uma loira es-
talante ou um cocktail no lounge instalado nos jardins 
do Automóvel Clube, a partir de 18 horas, tendo o Dj 
Claudio Gorayeb oferecendo delícias das discotheques 
em flashback com aquele belíssimo jardim iluminado.
Uma maneira de suavizar as intenpéries da vida com 

OURO DA GASTRONOMIA VI
O Feijão Chique é sedutor, porque há profusão de pra-
zeres que permitem a cada convidado, recriar com seus 
temperos a existência, através de conversas polvilha-
das de bem-querer,classe e alegria.Com o isolamen-
to,as pessoas imergiram de seu isolamento e começa-
ram a aprender a vida vestindo-se de forma despojada 
e afetuosa. O Buffet Dahir de Faria,hoje um dos melho-
res da cidade, sem sombra de dúvida, comandado pe-
los irmãos Fabinho e Gustavo,está a postos para ofere-
cer , a partir de 13 horas, um leque de delícias antes da 
feijoada que será servida por volta de 16 horas.Além da 
cerveja, refrigerantes e água, serão servidas também 
caipirinhas de vodka.

NOVOS PROPRIETÁRIOS
Os proprietários do Vila Dionísio e Chico Barrigudo compraram 
o bar e cervejaria Tamareira,na Rua Siqueira Campos 
e deverão reabri-lo com o mesmo local dentro de 15 dias.

Aproveito a realização amanhã do meu Feijão Chique para rever 
algumas fotos de festas anteriores. Nessa, com o saudoso colunis-
ta Nenê Homsi,a quem homenageio por ter sido o precursor das 
feijoadas on demand na cidade. (Foto Eloísa Mattos)

Em 2015,no Harmonia,Maria Aurea Lourenço Luz,Lala Osti Kla-
jman,Ana Maria Miziara Gonzales,Marzia de Ângeles Curti,Vera Lins 
Araújo e Cristina Lemos Prado de Carvalho. (Foto Eloísa Mattos)

João e Lizzi Ferreira Ruiz. (Foto Marco Cunha)

O promotor de Justiça Sergio Clementino e sra. (Foto Marco Cunha)

O casal de médicos Alceu e Regina Chueire. (Foto Eloísa Mattos)
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