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ELEIÇÕES 2022

Rio Preto tem 19 partidos 
registrados com 26 mil filiados
Dados são do TSE; os partidos que definiram seus diretórios pelo voto são o MDB, Novo, Patriota, PCB, PSL, Psol, PSDB e PT.

BEZINHA

América 
pega o 
Penapolense 
hoje fora
O América tenta se reabili-
tar na Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista hoje, 
às 10h, contra o Penapo-
lense fora de casa. A equipe 
da região soma três pontos 
até o momento na compe-
tição e ocupa a penultima 
posição no grupo 1. Para o 
jogo, o América não terá o 
volante Leonardo. 
ESPORTES Pág.6

BRASILEIRO C

Mirassol 
defende 
liderança 
em Belém 

MERCADO
DIGITAL
Amanda Campos, 31 
anos, empreendedora 
há cinco, conta um pou-
co da sua trajetória no 
mercado digital. 
CIDADES  Pág.5

ESPORTES  Pág.6

HB ATENDE MÉDIA DE 50 VÍTIMAS DE TRAUMA POR DIA
Neste mês, a campanha Maio Amarelo reforça a importância da segurança no trânsito, cujo acidentes desse tipo re-
gistraram, somente nos dois primeiros meses do ano, 31.780 internações no Sistema Único de Saúde (SUS), segundo 
o Ministério da Saúde. Em Rio Preto, o Hospital de Base de Rio Preto atende entre 40 a 50 pessoas todos os dias 
vítimas de traumas, a grande maioria, de acidentes de trânsito. CIDADES  Pág.5

Rio Preto tem 19 partidos políticos com representação 
registrados na Justiça Eleitoral. Destes, 8 têm diretórios 
municipais eleitos e outros 11, direções executivas provisó-
rias. Segundo o TSE, o Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB) tem o maior número de fi liados, com 6.810, seguido 
pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com 2.660. No total 
são 26.816 fi liados na cidade. POLÍTICA Pág.3

HB atende entre 40 e 50 pessoas vítimas de traumas todos os dias

O bispo  Dom Vilar disse que existe união para transformar a Diocese de Rio Preto em 
Arquidiocese, aguardando aprovação da Santa Sé. Saiba mais. CIDADES  Pág.4

NA CÃMARA

Projeto 
proíbe vaso 
com água em 
cemitérios

PESQUISA

Olímpia tem 
89% de 
aprovação 
dos turistas

Como forma de contribuir 
para diminuição de casos 
de dengue o vereador Julio 
Donizete (PSD) apresentou 
projeto para proibir vasos de 
fl ores com água em cemité-
rios de Rio Preto. A proposta 
consta na pauta de votações 
da sessão de terça-feira, 17, 
quanto a legalidade “Será 
permitida a utilização de va-
sos e recipientes preenchi-
dos com areia”, diz projeto. 
POLÍTICA Pág.3

Pesquisa online realizada no 
Google e site TripAdivisor 
indica que 89% das pessoas 
que fazem turismo em Olím-
pia aprovam a cidade e o que 
ela oferece como destino 
para lazer. Este ano, 2022, é 
o período que a cidade mais 
teve comentários positivos 
na comparação com os anos 
anteriores: 80,65% dos visi-
tantes elogiaram, enquanto 
11,57% fi zeram críticas.
CIDADES Pág.5

DECORAÇÃO COM PLANTAS
Além dos móveis e objetos decorativos que abrangem 
um projeto, as plantas têm um lugar especial no nicho da 
decoração. A presença delas é um detalhe que pode trazer 
a sensação de um ambiente mais aconchegante, versátil 
e tranquilo. Saiba mais.   ENTRETENIMENTO Pág.8

Arquivo Pessoal

ARQUITETURA

POLÍCIA

Ex anuncia 
mudança e 
pai descobre 
abuso da filha
CIDADES  Pág.4

GENE DO CRIME

Gêmeos são 
presos por 
roubo de 
celulares
CIDADES  Pág.4

ARQUIDIOCESE 

Divulgação

Divulgação
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Certamente nos tornamos 
muito repetitivos quando fa-
lamos que 2020 e 2021 foram 
tempos desafiadores para 
todos os setores. Esses desa-
fi os nos forçaram a repensar 
tudo o que tem sido feito na 
área da saúde. A pandemia 
da COVID-19 impulsionou 
uma transformação digital 
que impacta diretamente na 
forma como as necessidades 
dos pacientes são atendidas 
pelos profi ssionais de saúde. 

No centro dessa trans-
formação está a interseção 
de inovações digitais e inte-
rações humanas projetadas 
para atender, com segurança 
e empatia, às demandas de 
pacientes e trabalhadores/
cuidadores da linha de fren-
te. E, a chave para o sucesso 
é criar uma estratégia ou 
orquestrar uma experiência 
para determinar o que deve 
ser realizado por meio de uma 
interação humana -- e o que 
não precisa necessariamente 
ser.

Inovar para reduzir a re-
petição de interações tanto 
para pacientes, como para 
profissionais de saúde per-
mite que equipes de atendi-
mento já estressadas prestem 
serviços críticos em tempos 
distantes do normal. Além 
disso, essa agilidade digital 
alivia os esforços do paciente.

Nesse sentido, um bom 
primeiro passo para isso é 
criar uma solução em aten-
dimento digital que entenda 
mais do seu paciente e que 
traga as automações neces-
sárias para ele, como um bot, 
para lidar com tarefas re-
petitivas, como re-envio de 
receitas ou procedimentos, 
lembretes de consultas, re-
ferências de unidades de 
atendimento, entrega de re-
sultados de laboratório, veri-
fi cação de identidade do pa-
ciente, bem como tarefas mais 
complexas, como protocolos 
de triagem de enfermagem 
personalizados, por exemplo.

Se projetada corretamen-
te, essa automação também 
reduz as frustrações com o 
atendimento. Isso porque, as 
equipes não precisam mais 
lidar com essas interações e 
o paciente, por sua vez, não 
precisa se esforçar tanto para 
concluir as tarefas desejadas. 
Entretanto, garantir que esta 
experiência seja personaliza-
da, humanizada e não linear 
(ou seja, não fria e robótica) 
é um diferencial importante.

Também é fundamental 
projetar experiências digitais 
nesses fl uxos de trabalho para 
incluir interações humanas, 
quando necessário. A área de 
saúde deve adotar um sistema 
com rosto e voz digitais em 
muitas ocasiões, mas ainda 
assim mantê-las reais.

Prestar cuidados aos pa-
cientes em qualquer lugar 
também é fundamental. A 
pandemia do COVID-19 for-
çou os pacientes a adotarem o 
tele-atendimento e o número 
dessas interações aumen-

Como a Transformação Digital está moldando a Indústria de Saúde
Monica Venancio

ARTIGO

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

Receba no� cias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

Fundado em 16 de fevereiro de 2004

A serviço da democracia

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Ofi cina

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

Fone: (17) 33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

Região Metropolitana de Rio Preto

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

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

Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.ofi cial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

Diretor-Presidente: Edson Paz

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

Receba no� cias 
no seu whatsapp

Acesse o portal 
DHojeinterior

O Dia Nacional da Matemática é comemorado em 6 de maio, em homenagem a Malba Tahan, pseudônimo de Júlio César Mello e Souza,
notório matemático, escritor e educador brasileiro.

Para comemorar a data, a professora Creusa Vicente dos Santos, da rede municipal de ensino, realizou atividades especiais em três escolas
de São José do Rio Preto-SP. Na escola E.M. Roberto Jorge, foi realizado um divertido jogo de xadrez humano e também foram trabalhados
outros jogos. Na E.M. Luiz Jacob, foi realizado um jogo de dama humano e diversos jogos de raciocínio. E no CEDET, foram trabalhados jogos de
raciocínio.

Os Jogos Matemáticos contribuem para o ensino e aprendizagem em Matemática, desenvolvendo estratégias de resolução de problemas
diferenciados e que ao manipularem material concreto os alunos internalizam e adquirem novos conhecimentos. A utilização de jogos no ensino
de Matemática é uma das formas de conduzir o sujeito na busca desses conhecimentos, visto que, ao jogar, o educando mistura esforço com
brincadeira o que favorece transformar o trabalho em aprendizado eficaz. Os jogos estão vinculados no pensamento de cada criança mesmo que
ela ainda não os conheça, porque a mesma cria suas próprias fantasias através de brinquedos ligados ao seu cotidiano familiar. Eles são capazes
de despertar o interesse dos alunos, desenvolvendo habilidades de raciocínio lógico, estratégia, situações problemas e cálculos mentais
matemáticos.

E.M.ROBERTO JORGE
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tou 50 vezes, por estimativas 
conservadoras de anos pré-
-pandemia. E, a maioria dos 
executivos de saúde acredita 
que 25% das atuais interações 
ambulatoriais, preventivas e 
de cuidados de longo prazo 
podem se tornar virtuais nos 
próximos anos.

Com esse novo cenário, um 
ecossistema robusto de teleme-
dicina móvel e habilitado por 
vídeo deve fazer parte de qual-
quer estratégia de provedor 
de saúde agora — e no futuro. 
O planejamento e a execução 
cuidadosos são cruciais para 
reduzir as pressões sobre os 
hospitais, alocar de forma mais 
efi ciente os recursos de saúde 
e melhorar as experiências dos 
pacientes.

E o papel das plata-
formas em Nuvem na 
orquestração da expe-
riência do paciente? 

Onde se encaixam?
A necessidade acelerada 

de fornecimento de serviços 
virtuais na área da saúde im-
pulsionou um aumento his-
tórico em nossa dependência 
de aplicativos em nuvem e na 
capacidade de acessar servi-
ços por meio de dispositivos 
pessoais. A sustentação dessa 
entrega é uma arquitetura cria-
da para um ambiente escalável, 
que é flexível, ágil e seguro. 
Ela deve ter operações consis-
tentes e resilientes em várias 
regiões com baixa latência para 
aprendizado de máquina, inte-
ligência artifi cial (IA) e serviços 

de big data. Além de precisar 
ser aberta para permitir esco-
lhas de serviços e abraçar um 
ecossistema de serviços mais 
amplo.

Uma empresa elástica que 
abrange nuvens privadas e 
públicas — e fornece uma ex-
periência de desenvolvimento 
de saúde consumível — deve 
informar qualquer estratégia 
que busque transformar a 
saúde. A maioria das organi-
zações de saúde já são partes 
interessadas na nuvem porque 
é um imperativo de negócios no 
sistema de saúde sempre ativo.

A jornada de saúde 
conectada

Os provedores devem ga-
rantir que ofereçam uma jor-

nada de experiência de saúde 
conectada em todos os canais 
-- voz e digital -- e em todas as 
interações. Essas experiências 
de atendimento integradas e 
conectadas na ativação e acesso 
do paciente, planejamento de 
atendimento, tratamento e alta 
e monitoramento contínuo da 
saúde devem ser humanizadas, 
personalizadas e seguras. E 
essa continuidade de atendi-
mento é melhor possibilitada 
por meio de dados compar-
tilhados de última geração e 
soluções interoperáveis.

O fato é que as organizações 
de saúde precisam entender e 
derivar a intenção do paciente 
para impulsionar a persona-
lização do seu atendimento, 
entendendo qual o meio de 

comunicação este paciente 
prefere, trazendo interações 
significativas e as próximas 
melhores ações. Além disso, 
os fornecedores devem estar 
preparados para impulsionar a 
melhoria contínua por meio de 
análises, gerenciamento de jor-
nada e KPIs de voz do cliente.

* Monica Venancio é 
CCaaS Sales Specialist - 
LATAM da Talkdesk, líder 
global em Contact Center 
baseado em nuvem, que 
oferece soluções de IA e 
automação da experiência 
do cliente para otimizar 
processos de atendimento. 
A Talkdesk é utilizada por 
mais de 1800 empresas em 
todo o mundo.
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Política Eleição para prefeito
O município de Angélica (MS) elegerá 
hoje prefeito e vice-prefeito até o final 
de 2024, para complementar o mandato

Eleição para governador
A Assembleia de Alagoas realiza hoje, 
às 13h, eleição indireta para escolha 
do governador-tampão e do vice

Rio Preto tem 19 partidos registrados 
com 26,8 mil pessoas filiadas

ELIÇÕES 2022

Rio Preto tem 19 partidos 
políticos com representação 
registrados na Justiça Elei-
toral. Destes, apenas 8 têm 
diretórios municipais eleitos e 
outros 11, direções executivas 
provisórias. Outros partidos 
atuam no município, mas não 
têm nem diretório ou execu-
tivas provisórias municipais. 
Entre eles, o PTB e o PP. Os 

O Movimento Demo-
crático Brasileiro (MDB) 
tem o maior número, 
com 6.810 filiados

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto tem 19 partidos registrados com 26,8 mil filiados políticos

Historicamente, 
desde a redemocra-
tização do país, em 
1985, o MDB (que já 
se chamou PMDB) é 
quem tem mais filia-
dos em Rio Preto

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) encerrou nesta 
sexta-feira (13) a segunda fase 
do teste público de segurança 
(TPS) do sistema eletrônico 
das eleições deste ano. O teste 
é um procedimento de praxe 
realizado desde 2009.

Segundo o tribunal, os 
pontos vulneráveis que foram 
encontrados pelos investiga-
dores na primeira fase, rea-
lizada em novembro do ano 
passado, foram corrigidos e 
o sigilo do voto e da totaliza-
ção da apuração não foram 

VOTO SEGURO

TSE encerra fase de testes das urnas
violados.

No teste de segurança, o 
TSE, órgão responsável pelas 
eleições, convidou investiga-
dores de diversas instituições 
para executar 29 planos de 
ataque aos equipamentos da 
urna eletrônica.

As tentativas de burlar o 
sistema de segurança ocorre-
ram por meio da disponibiliza-
ção do código-fonte, procedi-
mento no qual o tribunal en-
trega aos participantes a chave 
da programação das máquinas 
que compõem a urna, como 
os componentes que fazem o 
recebimento e a transmissão 
e apuração dos votos.TSE encerra fase de testes das urnas eletrônicas

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

Proibição de vasos com água em 
cemitérios de Rio Preto entra na pauta

Como forma de contribuir 
para diminuição de casos de 
dengue em Rio Preto o ve-
reador Julio Donizete (PSD) 
apresentou projeto para proi-
bir a utilização de vasos de 
fl ores em cemitérios de Rio 
Preto. A proposta consta na 
pauta de votações da sessão 
de terça-feira, 17, quanto a 
legalidade. Segundo Donizete 
seria uma forma de que os 
recipientes não acumulassem 
água parada, combatendo 
potenciais focos do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor de 
doenças como a dengue, zika 
e Chikungunya. Consta no do-
cumento que fi caria proibido a 

colocação de vasos e recipien-
tes que possam acumular água 
nos jazigos e nas dependências 

dos cemitérios.
 O projeto abre exceção 

para recipientes que não acu-

mulem água. “Será permitida 
a utilização de vasos e reci-
pientes preenchidos com areia 
e que estejam perfurados na 
base, para permitir o total es-
coamento da água. As fl oreiras 
deverão ser preenchidas com 
areia e conter dispositivo sufi -
ciente para o total escoamento 
da água”, afi rma Julio. 

A proposta prevê ainda que 
os vasos que já estão nos ce-
mitérios sejam perfurados na 
base para escoamento de água. 
“Os vasos que não possam ser 
perfurados serão removidos 
para- local adequado e devol-
vidos aos responsáveis que 
reclamarem”, diz o projeto.

NA CÂMARA

Proibição de vasos que acumulem água entra na pauta

Divulgação

dados são do cartório Eleitoral. 
Os partidos que defi niram 

seus diretórios pelo voto são 
o MDB, Novo, Patriota, PCB, 
PSL, Psol, PSDB e PT. Parti-
dos representativos como PL 

e Republicanos têm executi-
vas provisórias. A diferença 
é que as direções estaduais e 
nacionais têm menos poder de 
intervenção quando eles têm 
diretórios eleitos pelos fi liados. 

As executivas provisórias 
podem ser destituídas pelo Di-

ário Ofi cial, sem mesmo uma 
comunicação verbal. Partidos 
nessa situação geralmente obe-
decem suas direções estaduais, 
sem poder de decisão local. 

Os dados conhecidos são 
os publicados pela página ele-
trônica do Tribunal Superior 

Eleitoral (tse.jus.br). Mas eles 
nem sempre são exatos dada 
a mobilidade dos fi liados e de 
novos militantes nas agremia-
ções. Segundo o TSE, em Rio 
Preto, o Movimento Demo-
crático Brasileiro (MDB) tem o 
maior número de fi liados, com 

6.810, seguido pelo Partido 
dos Trabalhadores (PT), com 
2.660. Mesmo sem registro de 
diretório municipal, o Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), 
aparece em terceiro lugar, com 
2.618 fi liados. 

Historicamente, desde a 
redemocratização do país, em 
1985, o MDB (que já se chamou 
PMDB) é quem tem mais fi lia-
dos em Rio Preto.  

Hoje são 26.816 fi liados à 
partidos políticos. Além dos 
citados acima, os outros são: 
Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB), com 2.116 
fi liados, Partido Liberal (PL), 
com 1.689 fi liados, o Partido 
Progressista (PP), com 1.480; 
o Cidadania, com 1.108, o Par-
tido Democrático Trabalhista 
(PDT), com 1.039 filiados, o 
Republicanos, com 893 e o 
Patriota, com 831 fi liados.  Não 
há informações sobre gêneros. 
Extratifi cados, apenas núme-
ros estaduais.

O MDB COM

6.810
FILIADOS é o maior 
partido de Rio Preto, 
segundo dados do 
TSE; historicamente 
sempre foi lider

Desemprego 
fica estável 
no primeiro 
trimestre

A taxa de desemprego 
no Brasil fi cou 11,1% no 
1° trimestre de 2022, 
o que significa estabi-
lidade na comparação 
com o 4º trimestre de 
2021, quando registrou 
o mesmo percentual. Re-
presenta ainda queda de 
3,8 pontos percentuais na 
comparação com o mes-
mo trimestre de 2021, 
quando atingiu 14,9%. 
Os dados estão incluídos 
no resultado trimestral 
da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domi-
cílios (Pnad) Contínua, 
divulgada hoje (13) pelo 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). 

Trimestre
Em relação ao trimes-

tre anterior, a taxa de 
desocupação fi cou estável 
em 26 unidades da Fede-
ração. De acordo com o 
IBGE, o único recuo foi 
no Amapá (3,3 pontos 
percentuais). Para a co-
ordenadora de Trabalho 
e Rendimento do IBGE, 
Adriana Beringuy, a que-
da, contudo, não se deve 
ao aumento no número 
de pessoas ocupadas, 
mas a menor pressão das 
pessoas sem trabalho 
buscando ocupação no 
estado.

Em novembro do ano pas-
sado, dos 29 ataques, cinco 
obtiveram êxito, mas nenhum 
deles conseguiu atacar o sof-
tware responsável pelo funcio-
namento da urna e o aplicativo 
referente ao armazenamento 
do nome dos eleitores e dos 
candidatos.

Na ocasião, peritos da Po-
licia Federal (PF) entraram 
na rede de dados do TSE, mas 
não conseguiram alterar dados 
do sistema. Outras equipes de 
investigadores consideraram 
que seria possível introduzir 
um painel falso na frente da 
urna, com objetivo de quebrar 
o sigilo do voto. Além disso, o 

sigilo do voto de pessoas com 
deficiência visual também 
poderia ser quebrado no caso 
de acoplamento de um dispo-
sitivo bluetooth na saída para 
fones de ouvido.

Investigadores também 
conseguiram pular uma bar-
reira de segurança na trans-
missão de dados, mas foram 
barrados por outra porta de 
segurança da rede do tribunal.

Após a primeira fase, o 
TSE reuniu seus técnicos 
para buscar soluções para os 
problemas encontrados pelos 
investigadores e apresentá-los 
nesta semana, na segunda fase 
do TPS.

COMBUSTÍVEIS

Bolsonaro cobra ação 
social da Petrobras

O presidente Jair Bolso-
naro voltou a falar sobre o 
preço dos combustíveis nesta 
sexta-feira (13), durante sua 
participação na abertura da 
56ª Convenção Nacional do 
Comércio Lojista, em Campos 
do Jordão (SP). Ele disse es-
perar que, com a troca no co-
mando do Ministério de Minas 
e Energia, seja possível fazer 
com que a estatal, que domina 
o mercado de petróleo no país, 
cumpra sua função social. 

“Eu espero, nos próximos 
dias, com as mudanças que fi z 
no Ministério de Minas e Ener-
gia, que nós consigamos mexer 
com a Petrobras, fazer com 
que ela cumpra um dispositivo 

constitucional, que fala do fi m 
social da empresa”, afi rmou o 
presidente.

Divulgação SMCS

Divulgação

Agência Brasil

de 2024, para complementar o mandato
Divulgação
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CIDADES Guerra dos combustíveis
O ministro do STF André Mendonça 
suspendeu parte da resolução do 
Confaz sobre a cobrança do Imposto 

Previdência privada
A previdência privada ainda é pouco 
disseminada – apenas 3% dos
 aposentados têm a modalidade

POLÍCIA

Padrasto  é suspeito de 
estupro de criança de 4 anos
Um rio-pretense, de 22 anos, 
procurou a Central de Fla-
grantes na manhã desta sex-
ta-feira, 13, para denunciar 
que sua fi lha, de 4 anos, foi 
vítima de estupro por parte 
do padrasto. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, o jovem viveu em 
união estável com a mãe da 
criança e se separaram quan-
do a menina tinha um ano. 
De lá para cá, apesar de não 
formalizarem as visitas, a 
cada 15 dias ele buscava a fi -
lha, que mora com a mãe e o 
acusado. 

Nos dois últimos contatos, 
o rapaz e a avó paterna per-
ceberam que a vítima estava 
com piolhos e havia deixado 
de frequentar a escola. 
Na semana passada, a ex-mu-
lher do denunciante comu-
nicou que se mudaria para 
Campo Grande/MS, sem for-
necer detalhes, e pediu que a 
família dela não fosse avisada. 

No último dia 11, o pai e a avó 
paterna da criança foram até 
o Conselho Tutelar Norte, 
sendo informados que a víti-
ma já estava sendo acompa-
nhada pelo órgão por suspeita 
de abuso sexual por parte do 
padrasto. 
A Delegacia de Defesa da Mu-
lher (DDM) vai investigar a 
denúncia.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) vai investigar a denúncia

Vizinhos
Uma guarnição da Polí-

cia Militar de Rio Preto foi 
acionada duas vezes, num 
curto intervalo de tempo, 
para atender a uma briga 
entre vizinhos, no Solo Sa-
grado I. No primeiro cha-
mado, a vítima, de 61 anos, 
disse que o suspeito, de 46, 
havia jogado veneno em sua 
residência. Quando a PM 
retornou, a idosa acusou o 
homem de jogar pedaços 
de concreto no seu quintal.

Agressor
Uma mulher, de 34 anos, 

e seu fi lho, de 14, foram víti-
mas de violência doméstica 
na madrugada deste sábado, 
14, no Conjunto Habitacio-
nal Nova Esperança, em Rio 
Preto. Além das agressões 
físicas, o suspeito, de 37 anos, 
quebrou uma porta da casa. 
Quando a PM chegou no en-
dereço encontrou o homem 
bastante alterado, tendo sido 
algemado e acabou sendo 
preso.

Dom Vilar confirma esforços e união 
para Rio Preto se tornar Arquidiocese

CATÓLICOS

Dom Vilar assumiu 
dia 19 e março no 
lugar de Dom Tomé 
Ferreira da Silva

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

LBV faz 
66 anos  de 
atividades 
em Rio Preto

A Legião da Boa Von-
tade completa em Rio 
Preto 66 anos de atendi-
mento, acolhimento, au-
xílio e amparo às famílias, 
crianças e adolescentes 
em situação de vulnera-
bilidade social. 

Há mais de meio sé-
culo, a LBV mantém ati-
vidades permanentes de 
apoio à população em 
situação de pobreza, cola-
borando, de forma plena, 
para a construção de uma 
estrutura social sólida e 
autossustentável.

Solidário
 “Hoje a Legião da Boa 

Vontade comemora 66 
anos de trabalho solidá-
rio, prestando Serviço de 
Convivência e Fortaleci-
mentos de Vínculos, em 
São Rio Peto. ”, desta-
cou Talita Correa Soares, 
assistente social. Para 
mais informações sobre 
os trabalhos  ligue (17) 
3235-1811

MAIS

4
DIOCESES devem 
integrar e participam 
das discussões Votu-
poranga, Jales, Barre-
tos e Catanduva

GENÉTICA DO CRIME

Gêmeos presos por 
roubo de celular

Uma jovem, de 23 anos, e 
sua amiga, de 15, tiveram seus 
celulares roubados na noite 
desta sexta-feira, 13, na Praça 
Set Parque, em Rio Preto. Os 
acusados são irmãos gêmeos, 
de 19 anos, e foram presos em 
fl agrante pela PM. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, as vítimas pararam no 
espaço público após saírem da 
igreja e foram surpreendidas 
pela dupla que, simulando 
estar armada, exigiu os apa-
relhos. 

Policiais militares que esta-
vam em patrulhamento de ro-
tina no bairro foram acionados 
e localizaram os suspeitos no 
apartamento do condomínio 
onde moram, a poucos metros 
de distância. 

Os telefones foram encon-
trados dentro de uma geladei-

ra do imóvel dos indiciados. 
Na delegacia de plantão, os 
acusados tiveram as prisões 
convertidas em preventiva e 
foram encaminhados à carce-
ragem local. 

Idosa
Uma idosa, de 65 anos, foi 

roubada por um motociclista, 
armado com revólver, às 15 
horas desta sexta-feira, na rua 
Amin Gabriel, no Jardim Alto 
Alegre, em Rio Preto. Ela havia 
acabado de sair de um super-
mercado na avenida Nossa 
Senhora da Paz e voltava para 
sua residência. 

Na Central de Flagrantes, 
ela contou que o marginal 
estava acompanhado por uma 
moça na garupa, sendo que 
ambos estavam sem capacetes 
e levaram R$ 400.

Piloto empina 
moto, bate 
em carro de 
aplicativo e foge

Um motorista de apli-
cativo, de 29 anos, teve 
o seu carro atingido na 
traseira pelo piloto de 
uma Honda CG 150 Titan, 
vermelha, às 11h35 desta 
sexta-feira, 13, na rua Dr 
Coutinho Cavalcanti, no 
Jardim Vieira, em Rio Pre-
to. O motociclista fugiu. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o acusado es-
tava empinando a moto 
atrás do automóvel quan-
do perdeu o controle e 
bateu no Honda HR-V. 

O acidente foi presen-
ciado pelo dono de um 
trailer que fi ca nas imedia-
ções. Ao ser informado de 
que a Polícia Militar seria 
acionada o motociclista foi 
embora, mas teve a placa 
da CG 150 anotada pela 
vítima. As investigações 
do caso serão feitas pelo 
3º DP.

O bispado trabalha num 
processo para transformar 
a Diocese de Rio Preto em 
Arquidiocese. A informação 
foi dada nesta sexta-feira (13) 
pelo bispo diocesano Dom 
Antônio Emidio Vilar durante 
uma entrevista. 

Ele disse que o processo 
está sendo conduzido pela 
Nunciatura Apostólica em 

Brasília, a Santa Sé em Roma 
e a Arquidiocese de Ribeirão 
Preto.

Participam do processo 
as dioceses de Votuporanga, 

Jales, Barretos e Catanduva 
que farão parte da nova Arqui-
diocese. Rio Preto já poderia 
ser uma Arquidiocese há anos, 
segundo ele. “Agora é esperar 
a decisão da Santa Sé.” 

Dom Vilar assumiu dia 
19 e março no lugar de Dom 
Tomé Ferreira da Silva após 
vazamento de um vídeo que 
sugeriu que ele estava em uma 
situação sexual. 

Na conversa, Dom Vilar 
disse que a igreja participa da 
vida política. Um padre em 
uma homilia não pode ser par-
tidário, afi rma. Mas que todos 
nós somos políticos e temos 
dentro de nós o bem e o mal. 

Para ajudar o católico, 
a igreja prepara cartilhas. 
Segundo ele, as pessoas pre-
cisam saber fazer opções, 
porque todos precisam saber 
distinguir entre o bem e o mal, 
ou o bom e o ruim. 

Dom Vilar também se po-
sicionou pela retomada da 
reforma da catedral com a 
ajuda dos fiéis através de 
doções e pela abertura da rua 
sem saída que é interrompida 
na frente da Igreja Santa Rosa 
de Lisboa, no Jardim Seixas, 
que a Prefeitura tenta procura 
uma solução há dez anos. 

Para transferir padres de 
paróquias e igrejas, ele se 
comprometeu a ouvir a co-
munidade leiga e os próprios 
padres. Está conversando com 
cada um deles para tomar esse 
tipo de decisão. Novo bispo, Dom Vilar diz que Rio Preto será Arquidiocese

Ex estava mudan-
do de cidade quan-
do pai da criança 
descobriu as sus-
peitas de abuso 
da filha

COMPRA DE CARRO

Rio-pretense perde R$ 16,5 mil para golpista
De acordo com o boletim de 

ocorrência, o jovem começou 
a negociação da compra do 
carro num anúncio encontrado 
no Facebook no valor de R$ 
16.500,00. O golpista dizia 
que o veículo era de sua prima, 

que tinha uma suposta dívida 
com ela. O interessado foi até 
o local na tentativa de efetuar 
a compra. 

A dona da residência e do 
veículo, que estava na tentativa 
de vender o carro, anunciou 

seu automóvel na rede OLX 
pelo valor de R$ 32.500. Ela 
ainda relata que foi induzida a 
dizer que era prima do golpista 
para não dar mais detalhes de 
valores e que havia uma dívida 
trabalhista e que, portanto, o 

veículo faria parte de suposto 
acerto. 

Ambas as vítimas se deram 
conta do golpe, após valor 
mencionado não cair na con-
ta da segunda vítima que foi 
bloqueada.

Divulgação
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HB chega atender até 50 
vítimas de traumas por dia

MAIO AMARELO

O HB faz entre 2 a 3 
cirurgias ortopédicas 
todos os dias. 
Muitas envolvem neu-
rocirurgiões. 

Pesquisa online realizada 
no Google e site TripAdivisor 
indica que 89% das pessoas 
que fazem turismo em Olím-
pia aprovam a cidade e o que 
ela oferece como destino para 
lazer. 

São mensuradas as pos-
tagens e interações de turis-
tas e visitantes feitas, mo-
nitoradas pela Reviewpro, 
ferramenta utilizada por 
destinos, atrativos priva-
dos e meios de hospedagem. 
As dez cidades com maior luxo 
de turistas que oram acompa-
nhadas são: Aparecida, Brotas, 
Campinas, Campos do Jordão, 
Eldorado, Ilhabela, Olímpia, 
Ribeirão Preto, Santos e capi-
tal paulista. 

Olímpia aparece com 90% 
da aprovação dos visitantes. 
Foi realizada pelo Centro de 
Inteligência da Economia do 
Turismo (CIET) da Secretaria 
Estadual de Turismo. Consul-
tor da Investe São Paulo, Fá-
bio Montanheiro, explica que 
ela focou nos dez principais 
destinos turísticos do estado. 

GOOGLE E TRIPADVISOR

Olímpia tem 89% de aprovação dos turistas

Em 2022 a média das avalia-
ções das dez cidades mostra 
que 87,4% das manifestações 
são positivas, 6% neutras e 
6,5% negativas.  

Os internautas que usam o 
TripAdivisor são bem mais crí-
ticos que os usuários do Google. 
As duas ferramentas permitem 

avaliar o comparativo anual, 
percentuais de manifestações 
negativas, neutras e positivas. 
Opiniões e exemplos de men-
sagens dos visitantes sobre 
os pontos turísticos de maior 
destaque em cada cidade. 

A pesquisa avalia 99 atra-
tivos. Mesmo sendo aprova-

da por 90% dos turistas, ela 
não está entre as cinco mais 
bem avaliadas. Elas são, pela 
ordem, Campinas, Santos, 
Aparecida, Ribeirão Preto e 
Eldorado. Olímpia não está 
no grupo por apenas 1%. Este 
ano, 2022, é o período que a 
cidade mais teve comentários 
positivos na comparação com 
os anos anteriores:80,65% 
dos visitantes elogiaram, en-
quanto 11,57% fizeram críticas. 
Os comentários mais posi-
tivos são sobre a experiên-
cia, o entretenimento, a lo-
calização, as facilidades e os 
preços. Por ironia, as maio-
res críticas começam pelos 
preços praticados na cidade. 
Comidas e bebidas, facilidades 
para o turista, os serviços e a 
experiência também recebe-
ram as maiores críticas. O in-
dicativo idioma dos visitantes 
mostra que quem visita Olím-
pia são brasileiros: 98,66% 
deles falam português. Menos 
e 1%, espanhóis, e pouco mais 
de 0,5%, inglês.

HB atende entre 40 e 50 pessoas vítimas de traumas todos os dias

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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CULTURA

Casa Zion tem fiação 
toda furtada e equipe 
realiza vaquinha virtual

A Casa Zion teve toda sua 
fiação furtada. O espaço está 
localizado no Jardim Nazare-
th, ao lado da Instituição de 
ensino Ibilce. Alunos e pro-
fessores se uniram nas redes 
sociais para divulgar a vaqui-
nha que objetiva  angariar a 
quantia de R$ 4.500,00 para 
reparar o prejuízo. 

Link para colaborar é ht-
tps://abacashi.com/p/cor-
rente-casa-zion. A Casa Zion 
atua desde fevereiro de 2020. 
Surgiu com o propósito forta-
lecer a união de capoeiristas 
bem como outras atividades 
culturais que se conectam com 
a causa social. 

Por meio das alunas da Es-
cola “Arca Capoeira Angola”, 
Paula Castro e Camila Signo-
rini se uniram para organizar 
um espaço para treinos e ou-
tras atividades de acolhimento, 
saúde física e mental, além 

de expressar a representati-
vidade, historicidade, cultura 
afro-brasileiria que abordam 
temáticas de resistência.  

A Casa está na rua Profes-
sora Etelvina Ramos Viana, 
521. Jd. Nazareth, ao lado do 
Ibilce.

Justiça suspende 
exames para 
mulheres que vão 
fazer concursos

O juiz Kenichi Koya-
ma, da 15ª Vara da Fazen-
da Pública de São Paulo, 
concedeu liminar para 
suspender a exigência de 
exames de papanicolau 
e mamografia (para mu-
lheres acima dos 40 anos) 
para todas as candidatas a 
cargos públicos em con-
cursos organizados no 
Estado de São Paulo. 

A decisão se deu em 
ação civil pública movida 
pela Defensoria Pública 
de São Paulo e poderá ser 
encaminhada pela própria 
candidata interessada ao 
órgão ou autoridade com-
petente que exigir os exa-
mes. 

A Defensoria alegou 
que a exigência de exa-
mes invasivos seria ile-
gal, violando os direitos à 
intimidade, privacidade, 
integridade física e psico-
lógica das mulheres. 

Além disso, a Defen-
soria também apontou 
ofensa aos princípios da 
dignidade humana, da 
igualdade de gênero e da 
isonomia. Por isso, pe-
diu que a Justiça declare a 
nulidade dos dispositivos .

Neste mês, a campanha 
Maio Amarelo reforça a im-
portância da segurança no 
trânsito, cujo acidentes desse 
tipo registraram, somente nos 
dois primeiros meses do ano, 
31.780 internações no Sistema 
Único de Saúde (SUS), se-
gundo o Ministério da Saúde. 
Na comparação entre 2020 e 
2021, houve alta de 10% no 
número de hospitalizações 
(187.888 contra 207.969). 
A Pasta ressalta que “os nú-
meros não correspondem ao 
número de vítimas/pessoas 
ou acidentes, pois uma mes-
ma pessoa pode ser vítima ou 
sofrer mais de um acidente ao 
longo do ano”. 

Em Rio Preto, a situação 
não é diferente. O Hospital de 
Base de Rio Preto atende entre 
40 a 50 pessoas todos os dias 
vítimas de algum tipo de trau-
ma, a grande maioria, no en-
tanto, vítimas de acidentes de 
trânsito. O médico Paulo Es-
pada, responsável pela emer-
gência do trauma no HB, diz 
ter “notado que nos últimos 
dos ou três meses o número 
vem aumentando muito.” 
Os campeões em traumas são 
os motociclistas. Ele atribui 
esse aumento de pacientes 
vítimas de acidentes de moto 
ao número de entregado-
res de deliverys. Entre esses 
pacientes, têm quem sofre 
acidente de carro, vítimas de 
agressões pessoais, vítimas 
de tiros e armas brancas. 
As agressões pessoais aconte-
cem mais nos finais de sema-
na, durante festas e reuniões 
familiares. As agressões por 
arma de fogo e arma branca 
geralmente são resultado 
de desavenças que envol-
vem drogas e pessoas alcoo-
lizadas. Ele relata ainda que 
existem os pacientes que são 
vítimas de seus companhei-
ros. Homens e mulheres. As 
últimas, em maior número. 

Na semana passada, em um 
mesmo quarto de enfermaria 
do Hospital com dois casais em 
recuperação. Ambos haviam 
se agredido mutuamente. 
Paulo Espada ressalta que o 
número de vítimas com armas 
brancas tem aumentado. Ele 
não sabe explicar o motivo, 
mas após a pandemia o nú-
mero cresceu bastante. Os 
acidentes com motos acon-
tecem mais nas primeiras e 
horas da manhã e nos finais de 
tarde, quando também se re-
gistra mais acidente de carro. 
O HB faz entre 2 a 3 cirurgias 
ortopédicas todos os dias. Não 
são apenas cirurgias ortopédi-
cas. Muitas envolvem neuro-
cirurgiões. Traumas na cabeça 
são comuns. Os óbitos por 
trauma matam 50% os pacien-
tes no primeiro dia, 30% deles 
morrem nas primeiras 24h e 
20% depois de 30 a 40 dias, 
por infecções generalizadas. 
As pessoas que mais sofrem 
trauma estão na faixa etária 
dos 20 os 40 anos, em plena 
idade produtiva, e provocam 
problemas financeiros a elas, 
às famílias, empresas e Previ-
dência Social. Paulo Espada 
ressalta que também cresce os 
traumatizados na terceira ida-
de vítimas de acidentes de car-
ro, O médico acredita que as 
pessoas idosas estão cada vez 
mais ativas. Geralmente, são 
vítimas de acidentes de carro, 
O HB é o hospital referência 
para traumas em toda a re-
gião. Sua equipe já oi treinada 
inclusive para fazer os primei-
ros socorros e tratamento de 
pessoas vítimas de tiroteios. 
São 6 médicos, médicos resi-
dentes e médico estagiários, 
além de enfermeiros e técni-
cos que se revezam 24h, 7 dias 
por semana.

Samu
Os números da secreta-

ria de Saúde são bem mais 
modestos. Os pacientes ví-
timas de acidentes que são 
resgatados pelo SAMU, nos 
primeiros trimestres dos úl-
timos três anos, somam 203 
casos. Em 2020, foram 37 
atendimentos, em 2021, 73 e 
nos primeiros três meses de 
2022 eles chegam a 93 casos. 
Neste ano, dá uma média 
de 31 casos em cada um dos 
meses.

O meio digital tem sido há 
tempos o principal artifício 
para empreender. Mas desa-
fios existem. Como crescer no 
ambiente digital e vencer os 
obstáculos? Conheça a história 
da Amanda Campos, especia-
lista em vendas de produtos 
de beleza 

A maternidade fez com que 
Amanda Campos, 31 anos, 
empreendedora há cinco, en-
grenasse numa aventura que 
custou muita energia física e 
mental. 

No início de 2017, ela que 
era pedagoga repensou todo 
o contexto familiar e foi aos 
poucos moldando sua rotina 
para conciliar a maternidade 
com os afazeres domésticos e 
colaborar com o orçamento. 

A jovem conta que o início 
ocorreu em casa apostando no 
ramo da beleza, com o incen-

EMPREENDEDORISMO

Desafios para vencer no mercado digital

tivo de uma amiga que mora 
na França, vendendo produ-
tos importados e divulgando 
para as colegas, sem muitos 

recursos. 
Em 2017, abriu uma conta 

nas redes sociais para divulgar 
seus produtos. Teve que apren-

der a gravar, editar vídeos e as 
diretrizes das mídias sociais 
e dominar os mecanismos de 
engajamento. “Foi muito com-
plicado no começo. A gente 
tem que criar o conteúdo, gerar 
engajamento, ter criatividade, 
conhecimento técnico da fer-
ramenta e ainda constância”, 
conta. 

Em 2020, percebeu a ne-
cessidade de um ambiente 
mais adequado para receber 
os clientes e alugou um espaço 
físico. 

Amanda salienta que, estu-
dar é sempre o caminho para 
crescer. “No pico da pandemia, 
tive que me reinventar. Fiz 
cursos para aprimorar como 
marketing, captação de clien-
tes, conteúdos diversos para 
impulsionar as vendas e técni-
cas de empreendedorismo nas 
redes sociais”, conta.

Amanda Campos, 31 anos, empreendedora há cinco
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O América tenta se reabi-
litar na Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista neste 
domingo (15), às 10h, contra 
o Penapolense fora de casa. 
A equipe da região soma três 
pontos até o momento na com-
petição e ocupa a penultima 
posição no grupo 1. 

A semana foi movimentada 
nos bastidores do clube. Des-
de a última quinta-feira (5), 
a CPFL cortou a energia no 
estádio Teixeirão por conta de 
dívidas de contas passadas que 
somam R$ 32 mil. A diretoria 
arrumou um gerador para 
alimentar as dependências do 
estádio provisoriamente. 

“Provavelmente quitare-
mos essa dívida ainda hoje 
(sexta) e ela será religada. Mas 
essa situação nos ensinou que 
a partir de agora em horários 
de picos deveremos utilizar 
esse gerador, que consegue 
atender tudo que nós temos 
no Teixeirão”, afi rmou o pre-
sidente do América Luiz Doni-

Penúltimo no grupo, América 
visita o Penapolense hoje

BEZINHA

Para o jogo, o América 
não terá o volante Le-
onardo, que recebeu o 
cartão vermelho

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

zette Prieto, o Italiano.   Para o 
jogo em Penápolis, o América 
não terá o volante Leonardo, 
que recebeu o cartão verme-
lho diante do Andradina. O 
técnico João Santos também 
não comandará a equipe por 

estar concluindo um curso na 
sede da CBF no Rio de Janeiro. 

Auxiliar técnico
O auxiliar técnico Cuqui-

nha assumirá o comando do 
time.  De acordo com João 

Santos, a ideia é que o América 
adote uma psotura mais de-
fensiva depois sofrer derrotas 
por 4 a 1 e 3 a 1 como visitante. 
“Vamos ter mais cautela para 
poder pontuar e depois decidir 
em casa”, afi rmou o treinador.

SERIE C

Mirassol defende a liderança do Brasileirão 
contra o Remo em Belém neste domingo

O Mirassol visita o Remo 
neste domingo (15), às 17h, 
pela 6ª rodada da Série C do 
Campeonato Brasileiro. O 
Leão tenta ampliar a vantagem 
na liderança da competição. 
Atualmente, a equipe da região 
conta com 13 pontos, três a 
mais do que o vice-líder ABC 
da Natal.

 O Remo vem de eliminação 
sofrida pelo Cruzeiro nesta 
quinta-feira (12) na Copa do 
Brasil. O time mineiro venceu 
por 1 a 0 e depois levou a me-
lhor na disputa dos pênaltis 
por 5 a 4. O técnico Ricardo 

Para o jogo em Penápolis, o América não terá o volante Leonardo, que recebeu o cartão vermelho

Muller Merlotto Silva 

Vinicius LIMA

Catalá considera a equipe pa-
raense uma das favoritas ao 
acesso por ter sido uma das 
que mais investiu no elenco. 

“O investimento que a 
equipe do Remo vem fazendo 
é altíssimo. A gente sabe por-
que conversamos com alguns 

atletas e o nível de salário pago 
é fora da realidade, acima 
até da Série B. Então vamos 
enfrentar uma equipe que é 
uma das candidatas ao acesso, 
mas vamos tentar fazer nosso 
trabalho da melhor forma para 
representar bem nossa cidade, 
torcida e clube”, afi rmou. 

O goleiro Darley segue se 
recuperando de lesão e é dú-
vida para partida. O zagueiro 
Luiz Gustavo saiu machucado 
contra o Campinense e tam-
bém pode ser desfalque. Além 
da liderança, o Mirassol defen-
de o posto de melhor defesada 
competição, tendo sido vazada 
apenas duas vezes, nenhuma 
delas fora de casa.

Leo Roveroni/Agência Mirassol

FÁTIMA
CRUZ
fatimacruz@bol.com.br
(17) 99113 - 4901

Aniversariante da semana 
Jessica Barbara Cegarra é adepta ao Jiu-jitsu e participa 
do Open paulista de Jiu-jitsu. Jessica é a aniversariante 
da semana que vem. Parabéns e muitas felicidades.

Frase de destaque 
Se quiser admirar alguém, admire, mas não admire como 
quem admira um quadro de Araguaí Garcia ou Portinari.

Explosão de hotel em Havana 
as autoridades descartam atentado a bomba e apontam 
vazamento de gás como causa. Ao menos 74 pessoas se 
feriram.

Uma lei de 2015
prevê a concessão de nacionalidade a judeus sefarditas 
expulsos da Península Ibérica no século 16. Após sua 
promulgação, a lei se tornou popular. Até 2021, o país já 
concedeu mais de 56 mil nacionalidades. Para conseguir 
o benefício, a pessoa precisa comprovar que tem uma 
relação com a Península Ibérica.

Posse da Academia das Letras
Gilberto Gil, músico brasileiro, compositor instrumentis-
ta e também ex-Ministro da Cultura, é o mais novo aca-
dêmico da Academia Brasileira de Letras (ABL). O cantor 
aos 79 anos tomou posse e passou a ocupar a Cadeira 
20 da Academia. Foi uma noite memorável, um oasys de 
Brasil. Lugar de honra e mérito. Gil é uma essência de 
inteligência, sensibilidade e afetuosidade.

Saúde
Com o mesmo procedimento da cirurgia bariátrica, a 
cirurgia metabólica é eficaz no controle da diabetes e 
da obesidade. É uma doença relacionada ao excesso de 
peso e como pressão alta e apneia do sono, principal-
mente a perda de peso ao tratamento dessa doença que 
é uma epidemia, praticamente no mundo todo.

Ucrânia
O clima é mais uma vítima. O conflito na Ucrânia e crise 
energética prejudicaram políticas ambientais.

Gilberto Barros, cirurgião dentista renomado, na piscina do 
Rio Preto Automóvel Clube.

Ov adia Saadi e Suzi Ayres estão desejando feliz aniversário 
à Celina Ferreira, esposa do Amaury Jr.

 
 
 

 

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
 

De conformidade com as disposições do Estatuto Social em vigor, 

(art. 45, I c/c art. 46, I, “a”), ficam os associados do CLUBE MONTE LÍBANO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, em pleno gozo de seus direitos, e admitidos até 

31/12/2.021, (art. 24, II, “c”, c/c § 2º), convocados para a Assembléia Geral 

Ordinária a realizar-se no dia 05 (cinco) de junho de 2022 (domingo), a 

partir das 8 (oito) horas, em sua Sede Social nesta cidade, na Rua Siqueira 

Campos nº 2943, a fim de darem cumprimento à seguinte 

 

ORDEM DO DIA 

 

Por escrutínio secreto e cédula única, (art. 93, V) eleger 

os Membros do CONSELHO DELIBERATIVO e o 

PRESIDENTE e VICE-PRESIDENTE da DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA (art. 46, item I, letra a), para um 

mandato de dois (2) anos. 

 

A Assembléia será instalada às 8 (oito) horas, com qualquer 

número de associados (art. 48, § 1º c/c art. 93), e às 17 (dezessete) horas, 

impreterivelmente, será vedado o ingresso no recinto da Assembléia, só 

tendo direito a votar o associado que até essa hora aí se encontre, e tenha 

obtido a correspondente senha de votação (art. 93, VII). 

 
São José do Rio Preto, 03 de maio de 2022. 

 
 

CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE MONTE LÍBANO 
 
 
 

                           Edson Luis Pinto Soares 
                Presidente do Conselho Deliberativo 

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.



FREQUENTANDO 
BARES, RESTAURANTES 

E CASAS NOTURNAS É só maio apontar no calendário para 
que milhares de pessoas sintam o 
desejo de noivar ou ofi cializar a união. 
Por conta do período, considerado o 
«Mês das Noivas» devido ao grande 
volume de celebrações, reunimos  
algumas dicas para que esse momento 
tão especial não vá parar nos balcões 
de atendimento dos órgãos de defesa 
do consumidor por conta de contratos 
malfeitos, descumprimento de acordos 
e, principalmente, por contratação de 
empresas fi ctícias.
A dica é pesquisar detalhadamente e 
buscar referências antes de contratar 
qualquer serviço para a cerimônia de 
casamento. Existem fornecedores que 
não cumprem o contrato, e os noivos 
devem pesquisa a situação da empresa, 
procurar referencias com pessoas que 
já utilizaram o serviço.
A primeira dica é que toda e qualquer 
organização de um casamento deve 
começar por uma pesquisa, desde a 
solicitação de orçamentos até a busca 
sobre a idoneidade dos fornecedores. 
Se os noivos ou familiares responsáveis 
pela organização quiserem reduzir o 
percentual de estresse, será preciso 
tempo, trabalho, planejamento, atenção 
e muita cautela na hora de contratar os 
serviços.
É preciso ter referências de serviços 
com amigos e parentes antes de fechar 
qualquer contrato, além de fazer uma 
visita pessoal à empresa e aos possíveis 
locais da festa e igreja. Combine 
também uma prova do cardápio e, 
se possível, tente participar de algum 
evento para fazer uma avaliação real do 
serviço.

Contrato
 Se tudo estiver de acordo, na hora 
de assinar o contrato, preste atenção 
e assegure que conste no documento 
tudo o que foi dito e acordado 
verbalmente.
O contrato deve trazer as especifi cações 
de tudo. Por exemplo, detalhes do 
cardápio com a descrição de tudo que 
será oferecido aos convidados, número 
de funcionários, recepcionistas, 
garçons, se haverá bebidas alcoólicas 
e/ou não alcoólicas, se haverá 
decoração ou não do salão, para 
quantas pessoas o serviço está sendo 
contratado, quanto será cobrado por 
cada convidado extra, qual o destino 
dos alimentos não consumidos, se há 

NO MÊS DE MAIO CONFIRA AS DICAS PARA O 
CASAMENTO DOS SONHOS NÃO SE TRANSFORMAR 

EM PESADELO

Nos bares, restaurantes e casas 
noturnas, além de verifi car as 
condições de higiene e limpeza, 
todo consumidor deve estar atento 
às seguintes regras:
Consumação mínima
A cobrança de consumação mínima 
é proibida no Estado de São Paulo 
pois, neste caso, o estabelecimento 
estaria obrigando o consumo, o 
que contraria o CDC (Código de 
Defesa do Consumidor) .

Cardápio
Mãe entrada do estabelecimento 
deve estar afi xado um cardápio 
ou um cartaz que informe os 
serviços de refeições oferecidas e 
seus valores, bem como quaisquer 
outras cobranças.

Couvert
Chama-se couvert as variedades 
(petiscos, pães, patês e outras 
gostosuras) oferecidas como tira-
gosto, pelo estabelecimento ao 
consumidor, enquanto este espera 
pelo prato solicitado. Geralmente, 
o garçom coloca na mesa sem 
nada perguntar e muitos acham 
que é uma cortesia. Fique atento, e 

saiba que o preço do Couvert deve 
constar no cardápio, além de estar 
afi xado na tabela de preços exposta 
na porta do estabelecimento. Se 
você não tiver interesse, mas for 
servido, recuse imediatamente, 
pois se não dispensa-lo,  ainda que 
não consumir, ele será cobrado.

Couvert Artístico
Se no local houve apresentações de 
música ao vivo ou qualquer outra 
manifestação artística que cobre 
o couvert artístico, é obrigação 
do estabelecimento informar no 
cardápio e em cartazes, o valor 
cobrado por pessoa, e os dias 
e horários das apresentações. 
Somente nos dias e horários 
indicados é que pode haver a 
cobrança.

Gorjeta
A gorjeta não é obrigatória. 
Normalmente, ela é cobrada junto 
com a conta fi nal. Verifi que se 
este valor está incluído e, se não 
concordar com o valor cobrado, 
não desejar pagar, ou quiser 
oferecer outro valor, é um direito 
seu.

Divulgação
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prazo para ampliação ou redução dos 
serviços contratados, condições para 
rescisão de contrato por qualquer 
uma das partes, valor e condições de 
pagamento, ou seja, todos os detalhes 
devem ser descritos.
Ressaltamos ainda que o consumidor 
deve ler todo o contrato e riscar todos 
os espaços em branco do documento e 
exigir uma cópia assinada do contrato, 
que deve conter as assinaturas do 
responsável pela empresa e do 
consumidor. Caso alguma coisa saia em 
desacordo com o que foi contratado, o 
consumidor poderá fazer a reclamação 
e exigir seu ressarcimento.

Direitos
De acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), se o combinado 
não for cumprido, o consumidor 
poderá: exigir o cumprimento forçado 
da obrigação; aceitar outro produto 
ou prestação de serviço equivalente 
ou rescindir o contrato, com direito 
à restituição da quantia paga, 
monetariamente atualizada.

Problemas
Caso o serviço contratado apresente 
problemas de qualidade que os tornem 
impróprios ao consumo, de acordo 
com o CDC, o consumidor tem 
direito a: reexecução dos serviços, 
sem custo adicional e quando cabível; 
restituição imediata da quantia paga 
- monetariamente atualizada -, em 
eventual prejuízo de eventuais perdas 
e danos; e abatimento proporcional do 
preço.
Entretanto, por se tratar de uma 
data única, existem situações em que 
não há como reparar certos tipos de 

Divulgação

problemas. Nesse caso, o consumidor 
pode ingressar judicialmente e solicitar 
ressarcimento por perdas e danos.

A escolha dos convites
Após escolher a gráfi ca que fará os 
convites para a cerimônia, é preciso 
que o casal peça o croqui ou o layout 
antes da impressão. Caso a gráfi ca não 
cumpra com o combinado, os noivos 
podem sim exigir que o trabalho seja 
refeito ou à restituição da quantia paga. 

No salão ou buffet
Fique atento a todos os tópicos no 
contrato. Explique detalhadamente a 
quantidade de alimentos, tipos e cores 

da decoração, repertório musical e 
demais condições do serviço. Caso a 
festa apresente algum problema, você 
deve formalizar por escrito com a data 
e hora do fato ocorrido. 

Aluguel de roupas
Fique atento aos itens especifi cados e 
principalmente ao valor.
No momento da devolução, 
certifi que-se que há um documento 
comprovando a entrega do vestido em 
perfeitas condições, tanto na retirada 
quanto na entrega é importante 
documentar o estado da roupa.

Fotografi as e vídeos
Verifi que se o álbum está incluso, 
quantidade de páginas, resolução das 
fotos e quantos profi ssionais cobrirão 
o evento. No caso das fi lmagens, deve 
fi car especifi cado também o tempo 
de vídeo. Pesquise a reputação do 
profi ssional.

Lista de presentes dos 
noivos

Verifi que se o frete está incluso, se 
há a possibilidade de trocar presentes 
repetidos e as datas de entrega do 
produto. Informe também à loja o 
local exato da entrega e não esqueça 
de deixar algum amigo ou familiar 
encarregado de receber os presentes.
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ARQUITETURA
A INFLUÊNCIA DAS 
PLANTAS NA DECORAÇÃO
Maneiras não faltam 
para incluir as plan-
tas na decoração dos 
ambientes, são diversas 
possibilidades

Quando iniciamos um pro-
jeto de reforma ou um projeto 
de decoração, esperamos que 
ele transmita nosso estilo e as 
sensações que queremos ter 
em cada ambiente. Além dos 
móveis e objetos decorativos 
que abrangem um projeto, as 
plantas têm um lugar especial 
no nicho da decoração. A pre-
sença delas é um detalhe que 
pode trazer a sensação de um 
ambiente mais aconchegante, 
versátil e tranquilo, contras-
tando com a decoração habi-
tual, tornando um lugar de 
refúgio para nossa rotina diá-
ria que na maioria das vezes é 
bem agitada. Foi comprovado 
que as plantas em ambientes 
internos podem reduzir o nível 
de stress e minimizar os danos 

à saúde.
Para compor um ambiente 

acolhedor e estiloso podemos 
optar pelas plantas nas se-
guintes formas:  em pequenos 
vasos, podendo ter diferentes 
diâmetros e alturas, sob mó-
veis, bandejas ou até mesmo 
livros decorativos. Plantas em 
vasos grandes de chão, preen-
chendo e completando aquele 
cantinho da casa pouco explo-
rado. Em prateleiras ou nichos 
podemos ousar utilizando 
vasos com plantas pendentes 
(como exemplo as samam-
baias, jibóias, heras, entre 
outras). Outra maneira em que 
as plantas estão sendo muito 
utilizadas na decoração atual, 
tanto em ambientes externos, 
internos, residenciais e comer-
ciais, é em formato de jardim 
vertical, podendo ser tanto 
natural quanto permanente. 
No jardim vertical podemos 
optar pelo mix de folhagens 
ou, mantendo um padrão mais 
“clean”, o jardim com um úni-
co tipo de folhagem.

Bons resultados necessitam 

de atenção, antes da escolha 
de cada planta, é necessário 
analisar além do ambiente e 
seu contexto, suas caracterís-
ticas em relação à iluminação 
e ventilação natural. E é claro 
procurar orientações de pro-
fi ssionais capacitados na área.

Incluindo também como 
contraste do verdinho das 
plantas com a decoração, o 
estilo moderno vem inserindo 
cada vez mais no cotidiano, 
composições de quadros com 
imagens de paisagens em ta-
manhos cada vez maiores e 
também o mix estilo botânico, 
que são os diversos tipos de 
folhagens nas estampas de 
almofadas.

Maneiras não faltam para 
incluir as plantas na decoração 
dos ambientes, são diversas 
possibilidades que vão trazer 
a leveza e sofisticação das 
plantas para o local desejado.

Lallyne Nardin Favaro, 
arquiteta e urbanista pela 
UNIP de São José do Rio 
Preto – SP
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