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PARQUE JÁ TEM 52 EMPRESAS

Novos contratos do Partec devem 
gerar R$ 3,5 mi em investimentos
Contratos foram assinados nesta quinta pelo prefeito Edinho Araújo (MDB) e empresários, na sede do Parque Tecnológico

POLÍCIA

Aluna acusa 
policial de 
agressão na 
saída de escola
O 3º DP e a Polícia Militar 
investigam uma denúncia 
de agressão contra uma 
adolescente de 17 anos em 
uma escola estadual no 
bairro São Deocleciano,  
em Rio Preto. O pm teria 
dito que ela iria aprender 
a mexer com a fi lha dele, 
segurou seu pescoço e des-
feriu três tapas em seu 
rosto. CIDADES Pág.4

NO HB

PM impede 
fuga de preso 
durante 
consulta

DE OLHO NOS 
INELEGÍVEIS
Presidente do TCE, Dimas Ra-
malho, assina nova regulamen-
tação para incluir gestores em 
lista de candidatos inelegíveis. 
POLÍTICA  Pág.3

CIDADES  Pág.4

Divulgação SMCS

Evento destaca segurança alimentar e agricultura familiar
Com o tema “Agricultura Familiar como fator de transformação na alimentação saudável e o caminho para a erradi-
cação da fome”, a 4ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional acontece em Rio Preto no dia 26 
de maio, no Instituto de Pesca. O evento terá palestra com representante da FAO/ONU destacando temas como o 
papel da agricultura familiar. CIDADES  Pág.5

As seis empresas foram escolhidas de acordo com os cri-
térios técnicos adotados pela equipe de avaliação, como 
o nível de maturidade e as características do projeto. As 
empresas vão integrar o Parque Tecnológico por meio das 
Incubadoras, e também no Centro Empresarial. A previsão 
é de investimentos da ordem de R$ 3,5 milhões e abertura 
de 32 novos postos de trabalho. CIDADES Pág.5

Evento em Rio Preto discute segurança alimentar e agricultura familiar no próximo dia 26 de maio; inscrições abertas

Governador Rodrigo Garcia entregou 490 novas armas à polícia do 
Estado durante solenidade ontem na capital. CIDADES  Pág.4

APADRINHADOS

Vereadores 
e governo 
discutem 
projeto hoje

VERBAS LIBERADAS

Onze rodovias 
da Região 
Metropolitana 
terão obras

Vereadores consultados 
pelo DHoje Interior se mos-
tram receosos em votar 
projeto de lei do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que 
extingue 146 cargos em co-
missão – de livre nomeação 
- e outras 573 funções grati-
fi cadas. Secretários da “alta 
cúpula’ do governo Edinho 
vão dar detalhes aos verea-
dores nesta sexta-feira, 20, 
sobre projeto na Câmara.
POLÍTICA   Pág.3

Onze das 23 obras rodo-
viárias anunciadas nesta 
quinta-feira (19) pelo go-
vernador Rodrigo Garcia 
(PSDB) para a região No-
roeste Paulista na segunda 
fase do Programa Estrada 
Asfaltada são em cidades 
da Região Metropolitana de 
Rio Preto. No estado serão 
investidos R$ 2,9 bilhões 
em 127 obras no interior e 
litoral.           
POLÍTICA Pág.3

FRIO, CORAÇÃO E  PRESSÃO
De acordo com o cardiologista Danilo Martin, no frio 
aumentam os riscos de doenças cardiovasculares como 
infartos, acidente vascular cerebral (AVC), angina (dor 
no peito devido a diminuição de circulação nas artérias 
coronárias) e arritmias cardíacas.    SAÚDE Pág.6

SAÚDE

NO FRIO

Otorrino 
fala sobre 
doenças 
respiratórias
SAÚDE   Pág.6

VETERINÁRIA

Atenção 
com Pets no 
frio tem de 
ser maior
SAÚDE  Pág.6 SUBMETRALHADORAS

Divulgação

Divulgação

D
ivulgação
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Fertilização in vitro e a 
qualidade dos embriões

Os objetivos do desenvolvimento sustentável 
e o lugar neles reservado à empresa

No tratamento de ferti-
lização in vitro (FIV), todas 
as etapas são importantes 
para um bom resultado, 
desde a escolha dos medica-
mentos, o acompanhamento 
da estimulação ovariana, a 
captação dos óvulos, a união 
dos gametas masculinos e 
femininos, a formação do 
embrião e a escolha de qual 
embrião será transferido. 

A qualidade dos em-
briões e a escolha de qual 
embrião será transferido 
para cavidade uterina com 
maior probabilidade de im-
plantação e por seguinte 
gestação pode ser determi-
nada através da classificação 
morfológica do embrião 
(blastocisto|) realizada pela 
embriologista através da 
microscopia. 

A classificação moforló-
gica do blastocisto no quin-
to dia (D5) é realizada de 
acordo com: a expansão da 
cavidade do blastocisto, a 
qualidade da massa celular 
interna, e a qualidade das cé-
lulas externas (trofectoder-
ma). Um embrião totalmen-
te expandido recebe nota 4 
e se tiver alta qualidade dos 
outros parâmetros citados 
acima será classificado como 
um blastocisto 4AA. 

Um embrião que recebe 
nota 5AA, além de estar 
totalmente expandido, pas-
sa pelo processo que nós 

chamamos de ‘hatching’, 
ou seja, já está saindo da 
camada que o envolve e se 
preparando para implantar 
no útero. Blastocistos que re-
cebem uma classificação 3BB 
também são considerados 
embriões de boa qualidade.

Esta classificação é a que 
determina a escolha na trans-
ferência de um embrião, 
porém embriões 5AA e 4AA 
podem não resultarem em 
gestações e embriões de clas-
sificação menor por exemplo 
3CC podem promover a ges-
tação. 

Além da classificação 
morfológica, ainda existe a 
classificação genética. Para 
isso, é a realizada a biópsia 
do embrião e análise da pre-
sença dos 46 cromossomos. 
Esta seleção responde se o 
embrião pode ou não ser 
transferido. Como existem 
indicações específicas, ela 
não é feita em todos os em-
briões. É um exame de ras-
treio para aneuploidias em 
casais que não apresentam 
doenças genéticas conhe-
cidas. É indicado para mu-
lheres com idade avançada, 
história de abortos de repe-
tição e/ou falha recorrente de 
implantação.

*Por Luiz Fernando 
Gonçalves Borges – mé-
dico ginecologista e obs-
tetra, pós-graduado em 
Reprodução Humana

Dalila de Matos Cardoso, natural 
de Nova Granada-SP, faleceu aos 
88 anos de idade. Era viúva de Sr. 
Cesarino Egydio Cardoso e deixa os 
filhos Alcides, Antonio Egydio Car-

doso Neto, Marly e Antonio. Será 
sepultada no dia 19/05/2022 às 
16h, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o Cemitério Par-
que Jardim da Paz.

FALECIMENTOS E MISSAS

No primeiro quadrimestre 
de 2022 o número de recla-
mações no Procon Rio Preto 
dobrou em relação ao mesmo 
período do ano passado, e o 
aumento se deu por dois fato-
res: o primeiro é  por conta da 
“ressaca pós-covid”, fenômeno 
seguido após a situação calami-
tosa na qual a família brasileira 
se endividou absurdamente, e 
agora temos, como consequ-
ência natural, os problemas fi-
nanceiros advindos disso (como 
rescisões de contrato por falta 
de condições de pagamento) 
que resultam em maiores recla-
mações no órgão; e o segundo 
motivo para o aumento, é o fato 
de que o Procon Municipal reto-
mou a fiscalização neste ano de 
2022, o que gerou um aumento 
na repercussão das ações do 
órgão, e assim motivando mais 
as denúncias dos consumido-
res desejosos de exercer o seu 

Procon: prestação de serviço 
a você consumidor

Jean Dornelas a má prestação de serviço, recusa de
atendimento, mau atendimento, sonegação 
de mercadoria, venda casada, entrega
diferente do pedido e publicidade enganosa

direito.
De acordo com um levanta-

mento realizado pela Confede-
ração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
o ano de 2021 encerrou com 
recorde o número de brasileiros 
endividados: a média anual de 
70,9 % de famílias brasileiras 
com dívidas, foi superada en-
fim e alcançou um novo pata-
mar histórico, de assombrosos 
76,3%, ano passado... Claro que 
a pandemia influenciou nesse 
resultado, pois a população teve 
uma perda de renda acentuada, 
e isso resultou em um aumento 
pela procura de financiamentos 
e empréstimos.

Também em virtude do uso 
essencialmente de contratações 
virtuais, fator que propiciou 
uma grande escalada de fraudes 
no universo dos pagamentos, 
isso em pode ser parcialmente 
justificado também. No período 
entre 20 de março até 18 de 
maio de 2020, a busca de infor-
mações pessoais e bancárias de 
brasileiros na chamada “dark 
web” cresceu 108%, segundo 
pesquisa feita pela Refinaria de 
Dados (empresa especializada na 
coleta e análise de informações 

digitais). Também se observa 
que o número de buscas diárias 
por informações sobre fraudes 
digitais alcançou 19,2 milhões, 
enquanto antes da pandemia 
esse número era de 9 milhões.

No primeiro quadrimestre 
deste ano, os assuntos financei-
ros foram os campeões de recla-
mações registradas no Procon, e 
as empresas que o consumidor 
mais reclamou foram: Banco Pan 
S/A, Banco Bradesco S/A, Ban-
co BMG S/A, Banco Santander 
(Brasil) S/A, Caixa Econômica 
Federal – CEF. Os problemas 
mais comuns foram em relação 
a contratos, cobrança indevida, 
consumidor negativado indevi-
damente nos serviços de prote-
ção ao crédito. 

Já em relação ao ramo de em-
presas alimentícias o número de 
reclamações apresentou um nú-
mero baixo de reclamações nesse 
primeiro quadrimestre, mas os 
problemas mais reclamados en-
volvendo esse setor foram: a má 
prestação de serviço, recusa de 
atendimento, mau atendimento, 
sonegação de mercadoria, venda 
casada, entrega diferente do 
pedido e publicidade enganosa.

E além disso, as empresas 

que mais tiveram reclamações 
dentro do setor de venda de pro-
dutos foram as seguintes: Maga-
zine Luiza S/A, Via Varejo S/A, 
Samsung Eletrônica da Ama-
zonia LTDA, B2W Companhia 
Globaldo Varejo, Mercado Livre. 
Neste ramo mercadológico, os 
problemas mais comuns foram 
relacionados a produtos com 
vício (defeito), não entrega ou 
demora na entrega do produto 
e entrega de produto do pedido.

Ressalta-se que é funda-
mental registrar que se dá a 
ocorrência no Procon ainda que 
o valor econômico envolvido seja 
mínimo, pois só assim podemos 
mapear os setores mais críticos e 
priorizarmos corretamente a to-
mada das devidas ações cabíveis; 
para além das reclamações, as 
denúncias contribuem também 
para ações coletivas do Procon 
em prol dos consumidores. Vale 
ainda dizer que, com a pande-
mia, o Procon implementou o 
atendimento pelo WhatsApp, 
permitindo assim ao consumi-
dor abrir sua reclamação vir-
tualmente, através do número 
(17) 99627-0528; além disso, 
também estão disponíveis para 
contato as redes sociais, como 
Facebook, Instagram e YouTube.

A porcentagem de soluções 
perante todas reclamações re-
cebidas no Procon, é hoje em 
média de 70%, mas em junho de 
2020 entrará em vigor a portaria 
03/2022 que irá implementar 
uma nova sistemática processual 
administrativa, que vai causar 
um endurecimento do órgão 
para com as empresas mais 
reclamadas, visando assim me-
lhorar ainda mais a esses índices 
de solução.

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

O direito ambiental é parte 
integrante dos direitos huma-
nos e dialoga com o direito ao 
desenvolvimento.

A premissa conceitual 
aqui utilizada está lançada no 
artigo 9º da Declaração sobre 
o Direito do Desenvolvimen-
to, da ONU, editada em 1986.

ARTIGO

ARTIGO

Wagner Balera

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

MAIS FÉRTIL

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

Hoje em dia, interessa cui-
dar do direito ao desenvol-
vimento sustentável, parte 
integrante de processo amplo, 
a compreender dimensões 
plurais.

Igualmente a Carta da Or-
ganização dos Estados Ameri-
canos (OEA) determina, no ar-
tigo 34: “Os Estados membros 
convêm em que a igualdade de 
oportunidades, a eliminação 
da pobreza crítica e a distri-
buição equitativa da riqueza 
e da renda, bem como a plena 
participação de seus povos nas 
decisões relativas a seu próprio 
desenvolvimento, são, entre 
outros, objetivos básicos do 
desenvolvimento integral.”

Tanto a Declaração da ONU 
quanto a Carta da OEA in-
sistem no mesmo objetivo: o 
desenvolvimento integral.

A comunidade humana, 
portanto, os povos, espera das 
empresas que atuem em prol 
dos objetivos do desenvolvi-
mento sustentável: ODS.

Ban Ki-moon, secretário 
geral das Nações Unidas, afir-
mou: “As empresas são parcei-
ras vitais para alcançarmos os 
objetivos do desenvolvimento 
sustentável, as empresas po-
dem contribuir por meio das 
suas atividades principais e 
instamos as empresas a avaliar 
os seus impactos, definir obje-
tivos ambiciosos e comunicar 
os resultados de forma trans-
parente.”

Força reconhecer o agir 
das empresas em favor do 
desenvolvimento sustentável, 
sobretudo pela eliminação, do 
processo de produção, de tudo 
o que agride o meio ambiente.

O documento definidor do 
desenvolvimento sustentável 

– “Nosso futuro comum” – 
afirma: “desenvolvimento sus-
tentável é aquele que atende às 
necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade 
de as gerações futuras aten-
derem às suas necessidades.”

O que se espera das em-
presas? Que cumpram a sua 
função social, exatamente 
como prevê a Lei n. 6.404, 
das Sociedades por Ações, 
ao asseverar, em seu artigo 
154: “O administrador deve 
exercer as atribuições que a lei 
e o estatuto lhe conferem para 
lograr os fins e no interesse 
da companhia, satisfeitas as 
exigências do bem público e 
da função social da empresa.” 

Não é mais possível pensar 
só em lucratividade, ainda 
que esta seja o polo-motor da 
empresa. Interessa, sobretudo, 
cumprir o papel social que 
integra as empresas na comu-
nidade.

Dentre os objetivos do 
desenvolvimento sustentá-
vel, cumpre destacar o da 
erradicação da pobreza que é, 
também o da Constituição do 
Brasil.

Vale lembrar: o desenvol-
vimento sustentável compre-
ende o econômico, o social, 
o ecológico, o equitativo, o 
suportável e o viável.

Deve ser equitativa a utili-
zação dos bens do planeta.

O artigo 10, da Declaração 
sobre o Direito ao Desenvolvi-
mento assevera: “Os Estados 
deverão tomar medidas para 
assegurar o pleno exercício 
e fortalecimento progressivo 
do direito ao desenvolvimen-
to, incluindo a formulação, 
adoção e implementação de 
políticas, medidas legislativas 

e outras, a níveis nacional e 
internacional.”

Na mesma linha, argumen-
ta a Declaração dos Princí-
pios e respeito das empresas 
multinacionais e da política 
social adotada pelo Conselho 
de Administração da OIT, nos 
termos da Declaração da OIT 
sobre a justiça social para uma 
globalização equitativa.

Equitativa é a expressão 
maior da justiça redutora das 
desigualdades. Importante 
dizer, o desenvolvimento deve 
ser inclusivo.

Os princípios do Pacto Glo-
bal das Nações Unidas para 
empresas e direitos huma-
nos cita três pilares proteger, 
respeitar e reparar. Proteger 
a pessoa humana, o sujeito 
central do desenvolvimento; 
respeitar o bioma, a máquina, 
as pessoas e, por fim, reparar 
os danos ambientais que são 
gerados aqui e ali.

Mencionemos agora os 
ODS relacionados com as 
empresas.

O documento base dos 
ODS, ao referir as empresas, 
diz: “A atividade empresarial, 
investimento e a iniciativa 
privada são os principais di-
recionadores de produtivida-
de, incluindo o crescimento 
econômico e a ampliação dos 
empregos; reconhecemos a 
diversidade do setor privado 
variando desde microempresa 
até cooperativas multinacio-
nais; fazemos um apelo para 
que todas as empresas utilizem 
sua criatividade e inovação 
na resolução dos desafios do 
desenvolvimento sustentável.”

São três, do elenco dos 17 
ODS, que se aplicam ao âmbito 
empresarial.

O primeiro é o Objetivo 8, 
que liga o trabalho ao cresci-
mento econômico. A Consti-
tuição do Brasil se ajusta ao 
Objetivo na medida em que 
qualifica como valores tanto 

o trabalho quanto a livre ini-
ciativa, aliados poderosos do 
crescimento econômico.

O Objetivo exige geração 
de oportunidades de trabalho, 
geração de emprego produtivo 
e ampliação da capacidade de 
trabalho. O desenvolvimento 
sustentável quer a plena inte-
gração entre o capital e o tra-
balho. Eis aí a primeira tarefa 
das empresas.

O segundo Objetivo, o de 
número 9, trata da indústria, 
da inovação e da infraestru-
tura, tem três subitens: “Ino-
vação infraestrutura – Cons-
truir infraestrutura resiliente, 
promover a industrialização 
inclusiva e sustentável, e fo-
mentar a inovação.” A chave 
da infraestrutu ra deve ser a 
sustentabilidade. Segundo 
subitem: “promover a indus-
trialização inclusiva e susten-
tável”. A industrialização pode 
reduzir o trabalho, então o que 
se espera é que, de maneira 
concomitante, sejam geradas 
novas oportunidades de traba-
lho. Finalmente, dentro desse 
mesmo objetivo: modernizar 
a infraestrutura e habilitar as 
indústrias para que se tornem 
sustentáveis. É a moderni-
zação do parque industrial, 
tarefa indispensável.

O terceiro Objetivo é o de 
número 12, que alia consumo e 
produção, como se fossem dois 
elos da mesma cadeia.

As Nações Unidas se com-
prometem a implementar 
programas de produção e de 
consumo sustentáveis.

A maioria dos países assu-
miu esse compromisso inclu-
sivo e responsável, que não 

tolera transigências com a 
questão ambiental.

Alcançar a gestão susten-
tável e o uso eficiente dos 
recursos naturais e reduzir, 
até 2030, o desperdício de ali-
mentos, nos níveis de varejo e 
de consumidor, e reduzir per-
das de alimentos ao longo das 
cadeias de produção e abaste-
cimento. Se esse objetivo fosse 
rigorosamente cumprido, a 
fome no mundo, em pouco, 
tempo seria debelada.

Cabe destacar que o con-
ceito de produção e consumo 
sustentáveis exige, sobretudo, 
eficiência.

A meta-síntese dos ODS é o 
Humanismo Total, consoante 
a conhecida expressão de Pau-
lo VI, vale dizer, do homem 
todo e de todos os homens.

Eis o que buscam os Ob-
jetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, convocando as 
empresas responsáveis a se 
unirem a esse escopo, rumo 
a uma sociedade mais justa.

*Wagner Balera é pro-
fessor Titular de Direito 
Previdenciário e de Direi-
tos Humanos na Faculda-
de de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de 
São Paulo — PUC-SP. É 
Livre-Docente em Direi-
tos Humanos, Doutor em 
Direito das Relações So-
ciais.  Autor de mais de 30 
livros na área de Direito 
Previdenciário e de mais 
de 20 livros da área de 
Direitos Humanos. É só-
cio fundador e titular do 
escritório Balera, Berbel 
& Mitne Advogados
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Política Terceira via
Para jurista Ives Gandra, resgate
da candidatura de Lula pelo STF
atrapalhou terceira via

Auxilo Brasil
Presidente Jair Bolsonaro sancionou 
MP que torna Auxílio Brasil de R$ 400 
permanente definitivamente

D
ivulgação

Vereadores e governo discutem hoje 
projeto que extingue e recria cargos

APADRINHADOS

Vereadores consultados 
pelo DHoje Interior se mos-
tram receosos em votar pro-
jeto de lei do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que extingue 
146 cargos em comissão – de 
livre nomeação - e outras 573 
funções gratifi cadas. 

A readequação do quadro 
funcional de servidores do 
Executivo foi uma imposição 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo que considerou incons-
titucional leis municipais que 
criaram cargos de livre nome-
ação (os chamados apadrinha-
dos) e funções gratifi cadas. O 
texto elaborado por técnicos de 
várias secretarias determina a 
extinção, mas ao mesmo tempo 
novos cargos com atribuições e 
descrição das atribuições para 
os ocupantes das vagas. 

O temor dos vereadores é 
que possa ocorrer apontamen-
to da Justiça como em 2011 du-
rante o governo do ex-prefeito 
Valdomiro Lopes (PSB). Na 
ocasião uma ação movida pelo 
Ministério Público questionou 
lei criada com o mesmo objeti-
vo de agora: extinguir e recriar 
novos cargos em comissão. 

Reunião com cúpula do 
governo será marcada 
por precaução por parte 
dos vereadores

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Reunião com cúpula do governo Edinho será marcada por precaução por parte dos vereadores

Onze das 23 obras rodovi-
árias anunciadas nesta quin-
ta-feira (19) pelo governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) para 
a região Noroeste Paulista na 
segunda fase do Programa Es-
trada Asfaltada são em cidades 
da Região Metropolitana de 
Rio Preto. 

Rodrigo Garcia anunciou 
a realização de 127 obras com 
investimentos de mais de R$ 
2,9 bilhões em rodovias de 
todo o Estado. A pretensão é 
modernizar 2,1 mil quilôme-
tros de vias em mais de 145 

DA REGIÃO METROPOLITANA

Garcia libera verba para obras em 11 rodovias
cidades do interior e do litoral 
de São Paulo. 

“Esse é o maior programa 
de recuperação de estradas 
estaduais da história de São 
Paulo. Nós estamos autorizan-
do mais 2,1 mil quilômetros 
hoje e eles se somam a uma 
autorização do ano passado, 
que também foi uma etapa 
importante do Estrada Asfal-
tada”, disse Rodrigo Garcia. 

Edital hoje
O edital das obras está pre-

visto para ser publicado nesta 
sexta-feira (20), no Diário 
Oficial do Estado. O Depar-
tamento de Estradas de Ro-

dagem (DER) realizará obras 
de conservação especial e ma-
nutenção de vias, que consiste 
em recape e implantação de 
nova sinalização das rodovias. 
O Programa Estrada Asfaltada 
soma 277 obras em 4,4 mil qui-
lômetros, totalizando o valor 
de R$ 4,6 bilhões. 

Não há previsão do início e 
da entrega das obras. 

“O Governo de SP realiza o 
maior investimento em recu-
peração de estrada e de vicinais 
da história do Estado. Estamos 
melhorando a logística do Es-
tado, ampliando a segurança e 
garantindo a mobilidade de to-
dos. Importante destacar que 

a boa qualidade das rodovias 
impacta ainda diretamente na 
redução de acidentes”, afir-
mou João Octaviano Machado 
Neto, secretário de Logística e 
Transportes. 

Essa nova fase do Estrada 
Asfaltada faz parte do progra-
ma Pró SP, um amplo pacote 
de obras estruturantes do Go-
verno para auxiliar na retoma-
da do crescimento econômico, 
oferta de emprego e geração 
de renda. 

A iniciativa prevê recur-
sos que totalizam R$ 50 bi-
lhões para obras nas áreas 
de infraestrutura, transpor-
tes, educação e saneamento.Garcia libera verba para obras em 11 rodovias da Região

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Tribunal de Contas dá nova redação para lista de inelegíveis

O Tribunal de Consta do 
Estado publicou deliberação 
que altera os fundamentos 
previstos em leis para incluir 
gestores públicos que tiveram 
contas julgadas irregulares 
ao longo do exercício de seus 
mandatos eletivos. 

Consta na deliberação do 
TCE que a nova edição ocorre 
para seguir em “consonância 
com as atribuições conferidas 
ao Tribunal de Contas do 
Estado” e por leis comple-
mentares promulgadas como 
é o caso da lei de 2 de junho 
de 1992 (Lei de Improbidade 
Administrativa)”. 

A nova determinação re-
laciona em quais situações os 

gestores públicos com manda-
tos no Executivo e Legislativo 
passarão a integrar a lista de 
inelegíveis. 

A nova medida pondera, 
ainda, os importantes refl exos 
que as alterações na legislação 
causam nas atividades do 
Tribunal, a necessidade de 
normatizar e uniformizar os 
procedimentos de apreciação 
de todos os atos sujeitos à sua 
jurisdição e suas decorrentes 
consequências e os estudos 
promovidos sobre o assunto 
em processo interno. 

Antes da publicação da 
nova deliberação entravam na 
lista, após análise das contas 
pelo Tribunal, os gestores que 
tiveram decisões irregulares 
nas quais havia somente impo-

sição de multas previstas na lei 
orgânica do próprio Tribunal 
de Contas, ou naquelas que 
constavam a emissão de pa-
receres de natureza opinativa. 
Com a nova redação este tipo 
de análise não servirá de base 
para entrada na lista. 

Passarão a integrar a lista 
de inelegíveis os gestores que 
tiverem contas julgadas irre-
gulares com imputação de dé-
bito, ou seja, que tiveram suas 
contas julgadas irregulares 
e teriam que devolver algum 
valor fi nanceiro para o municí-
pio ou Câmara Municipal que 
representam. São os casos que 
fi caram constatados o prejuízo 
aos cofres públicos. 

Um exemplo prático para 
o novo regramento é o gestor 

que não investe, por exemplo, 
25% do orçamento em Edu-
cação – o que é previsto pela 
Constituição Federal. Se fi car 
comprovado pelo TCE que a 
falta de investimento não teve 
prejuízo ao erário, mas ocor-
reu por imposição legal por 
má administração ou por não 
atingir o teto devido a falta de 
orçamento, ele não será inclu-
ído na lista. 

A deliberação vai servir 
para ser utilizada nas análises 
dos técnicos do TCE e atingem 
diretamente as eleições deste 
ano, já que pode causar a 
inelegibilidade de postulantes 
a cargos públicos.  A medida 
é assinada pelo presidente 
do TCE, Dimas Ramalho e o 
relator Renato Martins Costa.

FICHA SUJA

Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dimas Ramalho

Raphael FERRARI

Na época, Valdomiro con-
seguiu que a maioria dos ve-
readores aprovasse projeto de 
sua autoria que criou quase 
400 cargos. Depois dos apon-
tamentos, coube ao prefeito 
readequar os cargos com outro 
projeto, também aprovado, 
que extinguiu 60 funções do 
tipo na administração.

O MP acionou e tanto Val-
domiro como 13 ex-verea-
dores foram condenados ao 
pagamento de multa de R$ 
3,3 milhões. O processo ainda 

está em recurso no Superior 
Tribunal de Justiça. 

Secretários da chamada 
“alta cúpula’ do governo Edi-
nho vão dar detalhes aos ve-
readores nesta sexta-feira, 
20, sobre projeto que extingue 
cargos em comissão e funções 
gratifi cadas. O encontro à por-
tas fechadas ocorre às 9 horas, 
no 9 andar da Prefeitura. A 
imprensa também não poderá 
acompanhar. Estarão presen-
tes o secretário da Fazenda, 
Martinho Ravazzi, o secretário 

de Administração, Adílson 
Vedroni, o procurador-geral do 
município, Luís Roberto Thiesi 
e o secretário de Governo, Jair 
Moretti, único que não é téc-
nico, mas é o responsável pela 
articulação entre Executivo e 
Legislativo 

O vereador Paulo Pauléra 
(PP), espécie de líder infor-
mal do governo na Câmara, 
admite que existe temor de 
eventuais problemas em re-
lação a aprovação do projeto. 
“Precisamos de orientação, 

detalhar o projeto baseado no 
que já aconteceu no passado, 
de improbidade do Valdomiro. 
Os vereadores estão apreensi-
vos e querem saber como foi 
a tratativa com o Tribunal de 
Contas, quais correções foram 
feitas”, afi rmou. 

Pauléra acredita que após 
as explicações o projeto de-
verá passar. “Talvez não com 
muita tranquilidade, mas vai 
ter os votos necessários para 
aprovar. Tenho confi ança na 
Procuradoria do Município. 

Não é criação de novos cargos, 
é nova nomenclatura. É dife-
rente”, diz Pauléra ao Dhoje. 

Celso Peixão (MDB) afi rma 
que o governo, em especial os 
secretários, precisam neste 
encontro passar tranquilidade. 
“O Vedroni tem que deixar nós 
bem tranquilos para votar esse 
projeto, para não ocorrer de 
novo a situação que ocorreu 
no governo anterior”, afi rmou. 

Renato Pupo (MDB) lem-
bra de que já houve alguns 
apontamentos feitos por gru-
po de auditores fi scais de Rio 
Preto em relação a legalidade 
do projeto de Edinho. “Ouvi 
alguns auditores de que tem 
pontos que contrariam a Cons-
tituição. Vamos pontuar para 
que estes detalhes sejam corri-
gidos. Só depois vou poder for-
mar minha opinião”, afi rma. 

Audiência
Depois de adiantar ao DHo-

je Interior que não coloca o 
projeto em votação antes da 
realização de audiência pú-
blica, o presidente da Câmara 
Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota) confi rmou nesta quin-
ta-feira, 19, a data e o horário 
para o encontro. A audiência 
foi marcada para o dia 25 de 
maio, às 18 horas, no prédio do 
Legislativo. Foram convidados 
para a audiência secretários de 
diferentes pastas do governo, 
como Administração, Procu-
radoria, Fazenda, Governo, 
entre outros.

Governo do Estado de SP

Divulgação

Divulgação SMCS
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CIDADES RJ com menos mortes
Os crimes contra a vida no estado do 
Rio de Janeiro registraram queda de 
17%, entre janeiro e abril de 2022

Voos afetados
Um problema em um radar operado 
pela Aeronáutica ontem demanhã 
provocou atrasos e cancelamentos

Um preso do Centro de 
Detenção Provisória (CDP) 
de Rio Preto tentou fugir, às 
12h10 desta quarta-feira, 18, ao 
passar por consulta psiquiátri-
ca no Ambulatório do Hospital 
de Base. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o acusado es-
tava sob escolta policial e com 
algemas nos pés. 

Após o atendimento, o de-
tento pediu para ir ao banhei-
ro, teve o pedido atendido, 
sendo acompanhado por pms. 

Na hora de embarcar na 

NO HOSPITAL DE BASE

PM impede fuga de 
preso durante consulta

Frio mata

Ambiental

ARMAMENTO

Rodrigo Garcia entrega 490 novas 
submetralhadoras para a PM

viatura ele saiu correndo, sen-
do perseguido pela guarnição 
e detido na avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nas imediações da 
Famerp. 

Durante a tentativa de fuga 
os militares descobriram que o 
preso tinha se soltado das al-
gemas, que foram encontradas 
sem danos, posteriormente, no 
lixo do banheiro. 

Depois de ser recapturado, 
o detento foi levado para o 
CDP. A tentativa de fuga segue 
sendo investigada pelo 5º Dis-
trito Policial.

Um homem de 39 anos 
foi encontrado morto na 
rua, no ABC Paulista, na 
manhã de quarta-feira (18). 
Segundo a prefeitura de 
Mauá, por volta de 4h da 
madrugada foi oferecido 
atendimento ao homem, 
que apresentava sinais de 
embriaguez. Ele recusou 
auxílio dizendo que estava 
retornando para sua casa 
nas proximidades. Horas 
depois, o homem foi enco-
trado caído na calçada.

Em ação conjunta com 
o Ministério Público, por 
meio de seu Grupo de Atu-
ação Especializada em Meio 
Ambiente (GAEMA) e com 
o apoio de representantes 
municipais da Defesa Civil, 
nos dois dias da Operação 
Huracán foram vistoriados 
pelos policiais militares am-
bientais 1.400 quilômetros 
de aceiros, 3.733 quilôme-
tros de faixas de domínio, 
53 hectares de área de ca-
navial vistoriada, 700 pro-
priedades vistoriadas, 51) 
proprietários contatados, 
sendo percorridos mais de 
11.000  quilômetros.

Detento do CDP é levado para consulta no HB e tenta fugir

Rodrigo Garcia entrega 490 novas submetralhadoras para a PM

Arquivo Dhoje

O 3º DP e a Polícia Mili-
tar investigam uma denún-
cia de agressão contra uma 
adolescente, de 17 anos, que 
teria ocorrido às 22h50 des-
ta quarta-feira, 18, em uma 
escola estadual no bairro São 
Deocleciano, na Região Leste 
de Rio Preto. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, registrado no 
Plantão pela mãe da estudan-
te, quando a menor foi sair do 
colégio viu uma movimentação 
estranha e uma viatura com 
dois pms. 

Discussão
A menor teria presenciado 

a genitora de uma colega de 
classe discutindo com o vice-
-diretor e estava na calçada 
da escola quando o agressor 
apareceu, pegou um de seus 
braços e a levou para trás do 

Aluna de escola estadual 
acusa policial de agressão

RIO PRETO

prédio, onde ninguém poderia 
vê-los. 

O pm teria dito que ela iria 
aprender a mexer com a fi lha 
dele, segurou seu pescoço e 
desferiu três tapas em seu 
rosto. 

Em seguida, a levou para a 
escola. A adolescente alega que 
tentou contar sobre a agressão, 
mas o acusado disse que se 
continuasse a mentir a levaria 
para a delegacia. 

No Plantão, a vítima disse 
que anotou a placa da viatura 
e que pode reconhecer o agres-
sor por fotografi a. 

O boletim de ocorrência 
não esclarece os motivos da 
confusão na escola e nem o 
porque a estudante teria sido 
ameaçada e agredida pelo pm. 

Em nota enviada à impren-
sa, a Polícia Militar informou 
que abriu procedimento inter-
no para apurar o caso.

O pm teria dito que ela 
iria aprender a mexer 
com a filha dele, segu-
rou seu pescoço e des-
feriu três tapas

Aluna de escola estadual acusa policial militar de agressãoe mãe registra queixa no Plantão

Caminhoneiro 
alcoolizado 
se envolve 
em acidente

Um caminhoneiro, 
de 69 anos, que estava 
alcoolizado, se envolveu 
em um acidente de trân-
sito no quilômetro 62 da 
BR-153, às 13h30 desta 
quarta-feira, 18. 

Câmeras
Segundo o boletim de 

ocorrência, a colisão foi 
vista por policiais rodovi-
ários federais em câmeras 
de segurança. 

A equipe foi até o local 
e submeteu os motoristas 
ao teste do etilômetro que 
acusou 0,50 mg de álcool 
por litro de ar alveolar 
para o condutor do Mer-
cedes-Benz 1618. 

Contraprova
No Plantão, o acusado 

confirmou ter ingerido 
bebida alcoólica, mas 
negou estar bêbado e so-
licitou exame de sangue 
como contraprova. 

O caso, registrado 
como embriaguez ao vo-
lante, será investigado 
pelo 3º Distrito Policial 
de Rio Preto.

Idoso tem 
cartão trocado 
e prejuízo de 
R$ 10 mil

O 3º DP de Rio Preto 
vai investigar um furto em 
que a vítima, de 66 anos, 
teve um prejuízo de R$ 
10 mil após utilizar um 
terminal de autoatendi-
mento na avenida Dani-
lo Galeazzi, às 6h desta 
quarta-feira, 18. 

Conforme o boletim 
de ocorrência, a idosa e 
seu marido foram até a 
agência bancária fazer um 
depósito para um fi lho do 
casal. 

Ela não conseguiu fa-
zer a transação, pois o 
caixa eletrônico infor-
mava que o cartão estava 
cancelado. 

Um desconhecido pas-
sou orientações para que 
efetuasse o depósito, mas 
segundo a aposentada 
não se aproximou e nem 
pegou o cartão. 

Às 11 horas, retornou 
ao banco e foi orientada a 
ir até a sua agência onde 
a gerente informou que 
seu cartão tinha sido usa-
do em compra no débito 
automático, por meio de 
‘maquininha de cartão’.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

PM prende traficantes em flagrante
Em patrulhamento pelo 

bairro Nova Esperança o Baep 
teve informações de que pelo 
local estaria um suspeito com 
mandado de prisão em seu 
desfavor em aberto envolvido 
em ocorrência de homicídio 
tentado na última quinta-feira, 
17, pelo Jardim Nunes. 

Ao avistar a viatura o ho-
mem correu para dentro da re-
sidência sendo acompanhado 

e detido junto com outro sus-
peito, o qual estava guardando 
na residência arma, droga e 
apetrechos para o embalo. 

No momento que a polícia 
entrou na residência encon-
trou uma motocicleta Honda/
NX 400 Falcon, cor vermelha 
produto de furto. 

Diante dos fatos os dois 
foram apresentados na Divisão 
Especializada de Investigações 

Criminiais de São José do Rio 
Preto onde permaneceram 
presos.

Estacionamento
Uma denúncia anônima 

levou policiais militares de Rio 
Preto a apreenderem cinco ti-
jolos de maconha e prenderem 
em fl agrante dois motoristas 
no estacionamento de uma loja 
de materiais para construção 

na avenida Mário Andreazza, 
no Jardim São Marcos, às 
19h30 desta quarta-feira, 18. 

Um cliente do estabeleci-
mento comercial viu os ho-
mens mexendo nos veículos e 
acionou a PM.  Ao todo, foram 
encontrados dois tijolos de 
maconha e no automóvel três 
tijolos e mais três pedaços 
menores da droga. Dois foram 
presos.

DUAS OCORRÊNCIAS

Baep prende procurado por homicídio e traficante de drogas

Em nota enviada à 
imprensa, o coman-
do da Polícia Militar 
informou que abriu 
procedimento 
interno para 
apurar o caso.

O governador Rodrigo Gar-
cia entregou nesta quinta-feira 
(19) 490 submetralhadoras à 
Polícia Militar de São Paulo, 
no Centro de Material Bélico 
da instituição. O investimento 
foi de R$ 7,84 milhões para a 
aquisição do armamento, que 
será utilizado como reforço 
nas viaturas de patrulhamento 
ostensivo e preventivo. 

“Estamos aqui para re-
forçar o apoio do Governo 
do Estado de São Paulo a 
nossa força pública de segu-
rança. Temos feito o maior 
investimento da história nas 
nossas polícias, dotando-a de 
bons equipamentos, veículos, 
equipamentos de proteção e 
equipamento bélico. A chegada 
dessas submetralhadoras vem 
compor esse grande investi-
mento”, disse Rodrigo Garcia. 

As novas armas foram com-
pradas por meio de processo 
licitatório internacional, que 
teve como vencedora a em-
presa suíça Brugger & Thomet 
(B&T). Até o fi nal do ano, serão 
entregues mais 1.966 subme-
tralhadoras, totalizando 2.456 
armas. 

Fabricadas na unidade nor-
te-americana da empresa, as 

submetralhadoras têm calibre 
.40 S&W e possuem capa-
cidade de 22 tiros em cada 

carregador. Para aumentar 
a capacidade combativa da 
tropa, os carregadores das pis-
tolas Glock G22, usadas pelos 
policiais militares, são compa-
tíveis com o novo armamento. 

“Estamos adquirindo ferra-
mentas de trabalho. Isso é um 
respeito ao profissional que 
passa a ter melhores condições 
de trabalho”, afi rmou o secre-
tário da Segurança Pública, 
general João Camilo Pires de 
Campos.

A aquisição dos 
equipamentos pelo 
governo do estado 
teve investimentos 
de R$ 7,84 milhões

Divulgação
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Evento promove conscientização a acidentes de trânsito

Foram assinados nesta quin-
ta-feira, dia 19, pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB) e em-
presários, na sede do Parque 
Tecnológico, os contratos com 
as seis empresas selecionadas 
e aprovadas no primeiro ciclo 
do Edital de Fluxo Contínuo 
de 2022, aberto em fevereiro. 
A assinatura é a parte final de 
um processo de seleção que 
teve seis fases, da abertura do 
ciclo até a homologação dos 
contratos. 
As seis empresas foram esco-
lhidas de acordo com os cri-
térios técnicos adotados pela 
equipe de avaliação, como o 
nível de maturidade e as ca-
racterísticas do projeto. As 
empresas vão integrar o Par-
que Tecnológico por meio das 
Incubadoras Karina Bolçone 
e Prof. Rui Dezani, e também 
no Centro Empresarial. A 
previsão é de investimentos 
da ordem de R$ 3,5 milhões 
e abertura de 32 novos postos 
de trabalho. 
Com as assinaturas de hoje, 
o Parque Tecnológico de Rio 
Preto passa a atender 52 em-
presas em seus quatro am-
bientes de inovação, sendo 11 
na Incubadora Rui Dezani, 18 

Novas empresas do Partec 
devem injetar R$ 3,5 mihões

TECNOLOGIA

Com as assinaturas de 
hoje, o Parque Tecnoló-
gico de Rio Preto passa 
a atender 52 empresas 
em seus ambientes

na Incubadora Karina Bolço-
ne, 10 no Centro Empresarial 
e 13 no Distrito Tecnológico. 
Por segmentos, 34 empresas 
são da área da Tecnologia 
da Informação e Comunica-
ção, 6 de Biotecnologia, 5 de 
Tecnologia Biomédica, 3 de 
agronegócios, 2 de Química 
Fina, 1 no setor joalheiro e 
uma na área de Design. 
Os contratos foram assina-
dos com as empresas Inpu-
tDesign, especializada em 
design e engenharia de pro-

dutos; Spin-off-Digo Maker, 
consultoria, desenvolvimen-
to e manufatura de projetos 
de hardware; Beyou Smile, 
startup de alinhadores orto-
dônticos digitais; Vectora Na-
notherapeutics, desenvolvi-
mento de nanossoluções e de 
insumos biofarmacêuticos de 
alto padrão para terapias ino-
vadoras; Falcão Tecnologia, 
sensoriamento Iot com ênfase 
em I.A.; Ticom, transforma-
ção digital.
Para o vice-presidente do 

Conselho Gestor do Parque 
Tecnológico Gilberto Maria-
no, as novas empresas que 
passarão a compor o ecossis-
tema de inovação de Rio Preto 
terão melhores condições de 
crescimento, ao consumir os 
serviços oferecidos pelo Par-
que bem como se beneficiar 
da interação com as demais 
empresas, instituições de en-
sino, consultores e mentores. 
“A infraestrutura oferecida 
possibilita a consolidação dos 
negócios”, diz.

MAIO AMARELO

 Lucy Montoro promove 
evento sobre trânsito

O Instituto de Reabili-
tação Lucy Montoro de Rio 
Preto promove no próximo 
sábado, 21 de maio, a partir 
das 9h, um passeio de cons-
cientização sobre acidentes 
de trânsito. 

Haverá diversos moto-
clubes e população em geral 
participando da ação que 
terá como ponto de partida 
uma concessionária na Av. 
Pres. Juscelino K. de Oli-
veira, 3600, e chegada no 
Centro Regional de Eventos. 

Ao final do passeio, no 
Centro Regional de Eventos, 
os participantes poderão 
prestigiar um show de rock 
e terão a disponibilidade 
de food trucks. Uma equipe 
multiprofissional do institu-
to também dará orientações 
aos motoristas sobre as boas 
práticas no trânsito para 
evitar acidentes. 

Inaugurado no município 

em 2011, o Lucy Montoro 
atende pacientes das regiões 
de Rio Preto e de Araçatuba 
que são encaminhados pelas 
unidades de saúde. O Institu-
to tem como principal obje-
tivo auxiliar no tratamento 
de reabilitação para pacien-
tes com deficiências físicas 
incapacitantes, motoras e 
sensório-motoras. 

O Lucy Montoro soma 
450 mil atendimentos, com 
13 mil pacientes já passando 
pelo serviço. Na pandemia, 
o instituto também atuou na 
pesquisa e reabilitação de 
pacientes com sequelas após 
a Covid-19 e somou 12.189 
teleatendimentos no período. 

Atualmente, o Lucy conta 
com 65 profissionais de 10 
especialidades médicas di-
ferentes na unidade de Rio 
Preto, além dos técnicos que 
fazem e adaptam os equipa-
mentos.

Com o tema “Agricultu-
ra Familiar como fator de 
transformação na alimentação 
saudável e o caminho para 
a erradicação da fome”, a 4ª 
Conferência Municipal de Se-
gurança Alimentar e Nutricio-
nal convida toda a sociedade 
de Rio Preto para prestigiar 
o evento que acontecerá no 
dia 26 de maio, no Instituto 
de Pesca. 

O evento visa promover um 
debate amplo e democrático 
para a construção das bases 
do Plano Municipal de Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
(PlanSan). 

O Conselho Municipal de 

EVENTO DIA 26

Segurança alimentar e agricultura familiar
Segurança Alimentar e Nutri-
cional – COMSEA do municí-
pio em parceria com a Secreta-
ria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento junto à Câmara 
Intersecretarial de Segurança 
Alimentar e Nutricional – CAI-
SAN discutirão o papel crucial 
da agricultura familiar. 

O Plano de Segurança Ali-
mentar a ser elaborado a partir 
das propostas trazidas pela 
Conferência deve apresentar 
projetos e ações que vão de-
terminar a política pública do 
município nos próximos anos. 

“A Conferência faz parte 
de um plano maior, iniciado 
em 2018, quando o município 

lançou o Programa Alimenta 
Rio Preto e aderiu ao SISAN, 
o Sistema Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nutricional. 
”, explica o secretário de Agri-
cultura e Abastecimento Pedro 
Pezzuto. 

Um ponto alto da Confe-
rência deverá ser a palestra 
com o dr. Rafael Zavala, re-
presentante da FAO no Brasil, 
que falará sobre avanços no 
desenvolvimento sustentável 
do campo. 

A escolha da Agricultura 
Familiar como tema da Con-
ferência se deve ao seu crucial 
papel de agente transformador 
na garantia da segurança ali-

mentar; na melhoria dos meios 
de subsistência; na otimização 
do gerenciamento dos recur-
sos naturais; e no alcance do 
desenvolvimento sustentável, 
especialmente nas áreas ru-
rais. A 4ª Conferência de Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
é gratuita e aberta a todos os 
interessados. Para participar 
é preciso realizar inscrição 
prévia, exclusivamente pelo 
site www.riopreto.sp.gov.br/
confsan. 

Serão disponibilizadas 300 
vagas para a participação no 
período da manhã e 60 para 
a tarde. Veja a programação 
completo no portal DHoje.

Com novos contratos, Parque Tecnológico de Rio Preto chega a 52 empresas

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Evento em Rio Preto discute segurança alimentar e agricultura familiar

SEU BOLSO

Data limite para declarar IR é dia 31

Segundo a contadora Re-
nata Pretti, que atua na área 
desde 2009, quem teve ren-
dimentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70 ou isentos 
acima de R$ 40 mil, é obrigado 
a declarar. 

Aqueles que operaram em 
bolsa de valores ou possuam 
bens e direitos acima de R$ 
300 mil também estão obri-
gados. A especialista ainda 
acrescenta que, neste ano, viu 
crescer exponencialmente o 
número de trabalhadores que 
buscaram informações para 
fazerem suas declarações.  A 
data limite é 31 de maio. 

Renata conta que, neste 

ano, muitas mudanças pas-
saram a valer como a imple-
mentação do recebimento da 
restituição via pix e a reclassi-

TRÂNSITO

SP-310 em Rio Preto 
passa por interdição 
para reparar pavimento

A AB Triângulo do Sol ini-
ciou, nesta quinta-feira, 19, 
serviços de reparo no pavimen-
to da pista norte (sentido Rio 
Preto - Mirassol) da rodovia 
Washington Luís (SP-310) en-
tre as avenidas Murchid Homsi 
e Alberto Andaló. 

Inicialmente, os serviços 
acontecem na faixa da esquer-
da, e o trânsito fluirá pela faixa 
da direita. Em seguida, o traba-
lho será realizado na faixa da 
direita e no acostamento, com 
a faixa da esquerda liberada 
para o tráfego de veículos. 

As interdições parciais 
ocorrem das 7h às 18h. 

A previsão de duração e 

conclusão dos serviços, em 
condições normais de opera-
ção e clima, é de aproximada-
mente dois dias. 

ficação dos bens e direitos com 
inclusão de novos códigos, 
como por exemplo, os cripto-
ativos. 

“O primeiro passo é buscar 
ajuda de um contador pra 
definir se está obrigado à en-
trega da declaração e tomar 
conhecimento dos documentos 
necessários”, orienta. 

Marcus Vinícius Cesar, 
engenheiro, diz que dominava 
o procedimento de suas de-
clarações e começou fazendo 
sozinho, mas passou a recorrer 
a uma instituição competente 
para efetuar os processos.

“Comecei a investir em 
ações, fundo de investimentos 
e criptomoedas o que ficou 
mais complexo, e tive que 
recorrer a um escritório. Por 
mais que eu tente me progra-
mar a falta de tempo implica 
demais, é uma corrida contra 
o tempo”, diz.

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

A contadora Renata Pretti orienta  como entregar declaração
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Frio é fator de risco para doenças 
cardiovasculares mais comuns

ENTREVISTA

O tempo mudou severa-
mente em toda a região e o cor-
po dos animais de estimação, 
igualmente ao dos humanos, 
reage às mudanças climáticas. 

O ar mais seco também é 
algo que interfere diretamente 
no organismo, o que muitas 
vezes gera problemas respira-
tórios nos animais. 

Segundo a veterinária Bru-
na Mendonça existem medidas 
que não podem ser ignoradas 
como: agasalhos, vacina da 
gripe, não passear nas horas 
mais frias e de ventania, man-
ter a temperatura interna da 
casa controlada e evitar auto-
medicação. 

Bruna ainda menciona que 

ANIMAIS

Pets também precisam 
de atenção no frio

aumentar a quantidade de ra-
ção não é necessário. “O que 
precisa é oferecer uma ração de 
qualidade e manter as doses, 
a atenção em atitudes que po-
dem ocasionar ganho de peso 
é fundamental”, lembra. 

A profissional ainda alerta 
os tutores sobre cuidados in-
dispensáveis na hora do banho 
e sobre o local aonde eles dor-
mem. “Os choques térmicos 
são perigosos, por isso é ne-
cessário utilizar sempre água 
morna e secar bem a pelagem 
para que não fique úmida. E 
no local onde dormem deixar 
sempre um cobertor, para eles 
se manterem aquecidos. E 
deixa-los longe das correntes 
de vento”. 

Roni Oliveira, empresário, 
diz que notou seu cachorro 
mais agitado nestes dias frios. 
“Eu o levei para tomar um 
banho antes do frio se intensi-
ficar, fazer um checkup, com-
prei uma roupa e uma casinha. 
Além de encher a casinha de 
panos e uma manta pra ele 
ficar bem aquecido”, conta. 
 As baixas temperaturas são 
um fator que implica na imu-
nidade e, no geral, animais de 
qualquer idade sofrem algum 
incômodo.

De acordo com o cardio-
logista Danilo Martin, no frio 
aumentam os riscos de do-
enças cardiovasculares como 
infartos, acidente vascular 
cerebral (AVC), angina (dor 
no peito devido a diminuição 
de circulação nas artérias co-
ronárias) e arritmias cardíacas. 

Com a mudança no cli-
ma, os vasos sanguíneos se 

Com a mudança no cli-
ma, os vasos sanguíne-
os se contraem e ele-
vam a pressão

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

TEMPO FRIO

Otorrino fala sobre a prevenção 
para doenças respiratórias

As infecções e doenças res-
piratórias fazem parte da roti-
na das pessoas há anos mas se 
agravam quando o frio chega 
repentino como anda aconte-
cendo.  

Diante deste cenário, profis-
sionais da saúde alertam para a 
importância de se redobrar os 
cuidados com doenças respira-
tórias no pós-pandemia. Para o 
médico e professor doutor José 
Victor Maniglia, otorrinolarin-
gologista e diretor-adminis-
trativo do HIORP - Hospital 
de Otorrino e Especialidades 
de Rio Preto, as pessoas pre-
cisam dar mais atenção para a 
prevenção e para o diagnóstico 
precoce aos primeiros sintomas 
de infecções respiratórias, cuja 
maior incidência de casos se dá 
no inverno. 

“As infecções respiratórias 
são as doenças mais frequentes 
no inverno, sendo causadas por 
diferentes tipos de vírus. São 
doenças que se manifestam 
das mais variadas formas, com 
sintomas comuns entre elas. 
Por isso, é importante se pre-
venir evitando aglomerações 
ou, quando isso não for pos-
sível, fazendo uso de máscara 
e álcool gel para higienização 
das mãos. As vacinas também 

são fundamentais na preven-
ção”, comenta Maniglia. “Além 
disso, é importante buscar 
o médico na ocorrência dos 
primeiros sintomas, para que 
o diagnóstico preciso indique 
o tratamento mais adequado”, 
acrescenta. 

Entre os principais sinto-
mas relacionados às doenças 
das vias aéreas, Maniglia cita 
dor de garganta, tosse, obs-
trução e secreção nasal, mal 
estar, dor de cabeça e febre. 
No entanto, esses sintomas são 
comuns em diferentes tipos 
de infecções, seja pelo vírus 
da gripe ou da covid-19. Daí a 
importância de procurar um 
médico para poder identificar 
qual o tipo de infecção. 

“Os processos inflamatórios 
das infecções virais podem evo-
luir para viroses ou infecções 

bacterianas, que são causadas 
por bactérias graves e vão exi-
gir tratamento com antibiótico 
ou até mesmo internação hos-
pitalar”, explica. 

O médico ressalta que 
quanto mais grave a doença 
respiratória, maior é o compro-
metimento pulmonar, que, em 
casos extremos, precisará de 
tratamento com internação em 
UTI e intubação para respirar. 
“Os casos mais leves podem ser 
facilmente tratados em casa, 
com antibiótico, antitérmico, 
analgésico ou corticóide. Mas 
quando há um grande com-
prometimento dos pulmões a 
internação pode ser necessária. 
Por isso, é importante fazer o 
diagnóstico precoce, logo nos 
primeiros sintomas.”

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Frio é fator de risco para doenças cardiovasculares mais comuns, alerta especialista

A orientação é que 
durante os meses 
de frio, além de se 
manter bem agasa-
lhados sejam rea-
lizados exames de 
rotina

Não se engane: os 
bichinhos também 
necessitam de aten-
ção nesses dias 
frios para evitar 
problemas
 de saúde

José Victor Maniglia, otorrinolaringologista e diretor do HIORP

Daniela MANZANI

Da REPORTAGEM 

SAÚDE

contraem e elevam a pressão,  
podendo aumentar inclusive a 
liberação de adrenalina para 
manter o equilíbrio térmico. 
Pessoas que apresentam co-
lesterol elevado, hipertensão 
arterial, diabetes e idosos, es-

pecialmente com idade acima 
de 65 anos, são mais vulnerá-
veis e devem ficar alertas. 

O especialista ainda desta-
ca que nossos hábitos alimen-
tares mudam com as baixas 
temperaturas resultando no 
aumento  dos nossos níveis de 
colesterol, com o consumo de 
alimentos mais gordurosos e 
é frequente um ganho de peso 

neste período. Em excesso, esse 
consumo favorece a formação 
de mais colesterol dentro do 
nosso sangue ( principalmente 
do LDL COLESTEROL RUIM) 
formador das placas de gordura 
que com o tempo podem obs-
truir e comprometer o fluxo 
sanguíneo nas artérias do co-
ração e do cérebro, causando o 
ataque cardíaco ( infarto agudo 

do miocardio - IAM) e acidente 
vascular cerebral (AVC). 

Estatísticas relevam que 
nos dias frios e pela manhã o 
risco de infarto do miocárdio 
são maiores.  A orientação 
é que durante os meses de 
frio, além de se manter bem 
agasalhados sejam realizados 
exames de rotina para acompa-
nhar os níveis de colesterol no 

sangue e a pressão sanguínea. 
A prática regular de ativi-

dades físicas é uma recomen-
dação constante. Além disso, 
manter uma dieta saudável, 
evitar fumar e ingerir quan-
tidades excessivas de álcool, 
uma vez que essas combina-
ções elevam o risco de pressão 
alta, IAM e AVC. Colaborou 
Sarah BELLINE.

Geriatra fala dos 
cuidados para 
evitar que idosos 
sofram quedas

Caso recente ocorrido 
em condomínio de luxo 
em Rio Preto quando um 
idoso de 78 anos caiu 
de uma escada e veio à 
óbito acendeu alerta para 
cuidados necessários com 
pessoas da terceira idade 
no dia a dia. 

De acordo com a ge-
riatra Nathalia Maria Fur-
quim, um dos principais 
cuidados que deve-se ter 
por causa de riscos de 
queda é com os calçados, 
evitando se possível chi-
nelos e sapatos abertos. 
Também é preciso aten-
ção ao descer degraus, 
desníveis, com buracos e 
piso molhado. 

Outro fator muito im-
portante para evitar que-
das é o ambiente estar 
bem iluminado. Além dis-
so, os cuidadores devem 
se atentar as animais para 
que eles não derrubem ou 
fiquem muito próximo ao 
idoso. 

Ainda de acordo com 
a geriatra que trabalha no 
Centro de Atendimento 
Especializado (CAE), caso 
os familiares não possuam 
condições de cuidar ou 
estar próximo do idoso é 
possível solicitar auxílio 
da rede de apoio do seu 
bairro ou município (as-
sistente social, assistente 
de saúde). Colaborou: 
Sarah BELLINE.

As infecções e do-
enças respiratórias 
fazem parte da 
rotina das pesso-
as há anos mas se 
agravam quando o 
frio chega repentino 
como nestes dias

Com pandemia 
hospitais 
abriram 6 mil 
leitos, diz TCE

Após a chegada da 
pandemia da Covid-19 
no Brasil, a rede pública 
de hospitais instalados 
no Estado de São Paulo, 
sob responsabilidade dos 
municípios ou do Governo 
Estadual, ganhou 5.854 
vagas para atendimento. 

O levantamento, re-
alizado pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP), abrange 
o período entre janeiro de 
2019 e dezembro de 2021 
e engloba os 272 hospitais 
públicos disponíveis: 71 
localizados na Capital e 
201 em municípios do in-
terior e do litoral paulista. 

Os dados, extraídos 
a partir das bases de in-
formações colhidas junto 
ao Ministério da Saúde 
e às Pastas estaduais da 
Saúde e da Fazenda, não 
incluem os hospitais de 
entidades sem fins lu-
crativos ou filantrópicos, 
como as Santas Casas. A 
íntegra do levantamento, 
com números e informa-
ções das unidades, está 
disponível no ‘Painel da 
Saúde’. Em dezembro de 
2019, havia 199 hospitais 
públicos disponíveis – 163 
(81,91%) para atendimen-
to básico e ambulatorial e 
36 (18,09%) voltados ao 
tratamento de especiali-
dades. Na época, 31.923 
leitos estavam disponí-
veis. 

Marcado pela crise em 
decorrência da pandemia, 
o ano de 2020 trouxe 73 
novos hospitais públicos 
no território paulista: um 
incremento de 36% das 
unidades.
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Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Pregão Presencial n° 13/2022.  
Objeto: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de Materiais Escolares e 
Material de Escritório para suprimento de diversos setores da Prefeitura Municipal de 
Tanabi, conforme a quantidade descrita no anexo I deste edital, pelo período de 12 
(doze) meses. Entrega de envelopes e credenciamento e sessão de negociação: 31 de 
maio de 2022, as 09h15min O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município 
de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242, Centro, todos os dias úteis das 09h00 às 
15h00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 17 de maio de 2022. João Paulo da 
Silveira – Pregoeiro. Norair Cassiano da Silveira – Prefeito do Município. 
 

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO. O município de Guapiaçu/SP 
torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 062/2022; Processo 
nº 096/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO ITEM OBJETO: constitui objeto do presente pregão 
registro de preços de doces e refrigerantes para as escolas do ensino médio, fundamental, 
infantil, administração, e residência terapêutica do município de Guapiaçu, que será utilizado 
no período de 12 meses, conforme especificações constantes no anexo i do edital.DATA 
DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 01/06/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL 
DA SESSÃO: Dia 01/06/2022 às 09:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ 
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 20/05/2022.
PREGOEIRO:Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 063/2022; Processo nº 097/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, 
DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM 
OBJETO: constitui objeto do presente pregão o registro de preços de areia; cal; telha; tijolo; 
bloco; e, pedra britada para utilização em toda a administração, conforme especificações 
constantes no anexo i do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 
01/06/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 01/06/2022 às 09:00hrs no 
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.
guapiacu.sp.gov.br DATA: 20/05/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 064/2022; Processo nº 098/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, 
DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM 
OBJETO: constitui objeto do presente registro de preços de suplemento alimentar e leite em pó 
para o departamento de saúde do município de Guapiaçu, conforme especificações constantes no 
anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 01/06/2022 às 13:30hrs.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 01/06/2022 às 14:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 
20/05/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 065/2022; Processo nº 099/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, 
DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM 
OBJETO: constitui objeto do presente registro REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL 
HOSPITALAR, conforme especificações constantes no anexo I do edital.DATA DO 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 02/06/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA 
SESSÃO: Dia 02/06/2022 às 09:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL 
DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 20/05/2022.PREGOEIRO: 
Leandro Mariano da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO- O município de Guapiaçu/SP torna 
público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 066/2022; Processo 
nº 100/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER 
PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM OBJETO: constitui objeto do presente registro CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU EM 
JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.) E JORNAL DE 
CIRCULAÇÃO REGIONAL, PELO PRAZO DE 12 MESES conforme especificações constantes no anexo I 
do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 02/06/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA 
SESSÃO: Dia 02/06/2022 às 09:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: 
no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 20/05/2022. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 04/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 57/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para construção e asfaltamento de vias do município. 
Data da realização da Sessão Pública: 22/06/2022 
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: Lei Federal: 8.666/93. 
Monte Aprazível, 19 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL. 
 

Prefeitura Municipal de 
Palestina

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2022

A Prefeitura Municipal de Palestina, através do Setor de Licitações e Contratos, torna pública a abertura do 
processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, destinado à seleção de propostas  Aquisição de 
Unidade Móvel de Saúde, conforme especifi cações constantes no Termo de Referência, parte integrante 
do Edital. A sessão realizar-se-á no dia 03 de junho de 2022, com o início do credenciamento a partir das 
10h00m, na sede da Prefeitura Municipal de Palestina, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Siquei-
ra Campos, nº. 1380, 1º Andar, Centro, Palestina - SP, CEP: 15470 - 000. O Edital completo, assim como maiores 
informações, estará disponível a partir do dia 23 de maio 2022, no horário comercial em dias úteis, ou por 
telefone, através do número (17) 3293-1265, ramal 222, no site www.palestina.sp.gov.br, podendo, também, 
ser obtido através de solicitação no endereço eletrônico licitacaopmpalestina@gmail.com. Para agilizar o 
processo de obtenção do edital, no campo “Assunto” insira a expressão “Solicitação de Edital - Pregão Ele-
trônico nº 001/2022”, Processo Administrativo nº 046/2022 e, no campo “Mensagem”, informe os dados 
do solicitante (razão social/ nome, CNPJ/CPF, endereço completo, telefone/celular e e-mail)”. Palestina 
- SP, 19 de maio de 2022. Reinaldo Aparecido da Cunha - Prefeito Municipal.

AVISO DE ABERTURA  
Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Javert de Andrade” COMUNICA a abertura de LICITAÇÃO na 
modalidade CHAMADA PUBLICA sob o nº. 002/2022 CPPSJRP, objeto do processo nº. SAP-PRC-
2022/16177, que trata da despesa com a compra de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, leite e 
derivados através do Programa Paulista de Agricultura e Interesse Social – PPAIS, (entrega parcelada a 
critério da Administração), para uso no preparo das refeições aos funcionários e sentenciados desta 
Unidade Prisional e do CDP de São José do Rio Preto durante o período de 06/06/2022 a 31/08/2022 
(118) cento e dezoito dias. Os documentos de habilitação e as propostas de venda apresentadas serão 
analisados, na data de 06/06/2022, a partir das 09:00h, em uma única etapa, pela Comissão de Avaliação 
e Credenciamento, que verificará sua conformidade com os requisitos do edital e na legislação vigente. 
As informações que se fizerem necessárias serão fornecidas através do telefone (17) 3234-5522 ramal 
236, no Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Javert de Andrade” sito à Rod. BR 153, km 47,5 São 
José do Rio Preto - SP ou pelo endereço eletrônico: cpp@sjrp.sap.sp.gov.br. O edital na integra será 
disponibilizado para leitura e impressão na internet no 
endereço: www.sap.sp.gov.br, www.itesp.sp.gov.br e www.imesp.com.br, e ainda poderá ser consultado e 
ou retirado na Diretoria do Núcleo de finanças e Suprimentos desta Unidade.   
 

                                                                                   
EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR -  4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. 
 
PROCESSO: 0012609-69.2017.5.15.0133. AUTOR: DIRCEU ANGELOTTI e outros. RÉU: FACULDADE DE COMERCIO D PEDRO II LTDA - ME e outros. DEVENDO NO QUE COUBER 
SER OBSERVADO O PROVIMENTO GP-CR N.º 04/2014 DO EG. TRT DA 15ª REGIAO. O Excelentíssimo Doutor JULIO CESAR TREVISAN RODRIGUES - Juiz do Trabalho, no uso de 
suas atribuições legais, conforme id 1cee796, torna pública a abertura da realização de “ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR” do bem penhorado nos autos em epígrafe e 
discriminado a seguir, para tanto nomeia o Corretor, Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, CRECI/SP 52891-F, CPF 077.049.438-20, telefone 017 99619-9362 e 19 98363-2151, e-mail 
julio@asolucaoimoveis.com.br, site www.alienacaojudicialdebens.com.br, Av. Miguel Damha 1540 – Residencial Gaivota I em São José do Rio Preto- SP e Av Dos Trabalhadores, n.116, sala 
1004,  bairro Castelo Branco, Indaiatuba, SP corretor devidamente cadastrado conforme provimento GP-CR N.º 04/2014 junto ao TRT da 15ª Região, que deverá observar os seguintes 
critérios. IDENTIFICAÇÃO: Matrícula do imóvel nº 188.033 do 1º CRI de São José do Rio Preto - SP. DESCRIÇÃO DO BEM: Um prédio com frente para a rua Rubião Júnior nº 2.889 esquina 
da rua General Glicério, construído de tijolos e coberto de telhas, contendo diversos cômodos internos, inclusive um grande salão, com todas as suas dependências e instalações de luz 
elétrica, água, esgoto e sanitários e outras pequenas benfeitorias existentes no quintal e um prédio com três pavimentos, destinados a fins escolares, a rua General Glicério, esquina da rua 
Rubião Júnior, o qual recebeu o n. 3.390, com seu terreno medindo vinte e nove metros e oitenta e cinco centímetros (29,85) de frente para a rua Rubião Júnior, igual dimensão nos fundos, 
por vinte dois (22,00) metros para a rua General Glicério e do outro lado, da frente aos fundos, constituído de parte da data A, do quarteirão nº 63, foreiro ao Patrimônio Municipal, situado no 
1º subdistrito desta cidade, dividindo-se pela frente e de um lado com as referidas ruas, do outro lado com Atilio Fava e pelos fundos com Eladio Arroio e Miguel Martins. Sobre o terreno está 
construído um imóvel comercial, próprio para escola, dividido em um prédio principal e um anexo, sendo: a) subsolo medindo aproximadamente 144,36 m²; b) pavimento térreo com frente 
para a rua General Glicério constituído de um salão com recepção, e várias salas demarcadas com divisórias. Neste pavimento há um pátio de aproximadamente 99,00 m², que liga o prédio 
principal ao anexo, e serve de garagem, com um portão de acesso para a rua Rubião Júnior. O prédio principal mede aproximadamente 284,61m², e o anexo 278,08 m², perfazendo um total 
de 544,65 m²; c) o 1º Pavimento constitui-se em um grande salão, demarcado em salas através de divisórias medindo aproximadamente 562,69 m²; d) o 2º pavimento é também constituído 
por um grande salão, demarcado em salas através de divisórias medindo aproximadamente 284,61m². Total da área construída: 1.436,52 m². LOCALIZAÇÃO; Rua Rubião Júnior, nº 2.889, 
esquina com Rua General Glicério, Centro, São José do Rio Preto/SP. AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 7.160.024,46 (sete milhões cento e sessenta mil vinte e quatro reais e quarenta e seis 
centavos), avaliado em 23 de janeiro de 2019. PROPOSTA MÍNIMA: R$ 5.012.017,12 (cinco milhões doze mil dezessete reais e doze centavos). ÔNUS/OBSERVAÇÃO: 1/3 do imóvel 
pertence a: 1 - JORGE KHAUAN; 2 - JORGETA KHAUAN; 3 - RUTH KAUAN; 3 - ESMERALDA KAUAN; 4 - ADELAIDE KAUAN; 5 - RAFAEL KAUAN; 1/6 do imóvel pertence a: 1 - JORGE 
KHAUAM; 2 - JORGETA KHAUAM; RASUTH KHAUAM JANIKIAN; ESMERALDA KAUAM FONTES; ADELAIDE KAUM; AV.01/188.033 – Consta inscrição de um contrato de locação, 
AV.02/188.033 – Penhora referente ao processo 0012609-69.2017.5.15.0133, AV.04/188.033 - Penhora referente ao processo 00051260720124036106. DA VISITAÇÃO DO IMÓVEL: Ficou 
autorizada pelo despacho da excelentíssima Juíza a visitação do imóvel pelos interessados, desde que acompanhados pelo corretor ou por quem for por ele indicado, devendo ser 
apresentada cópia do despacho, devidamente assinada, à qual se dá força de MANDADO JUDICIAL, que possibilita o ingresso e a visitação do imóvel a ser alienado. É vedado aos 
depositários, criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 77, inciso IV, do novo CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força policial, caso a 
providência se mostre necessária. PRAZO DA ALIENAÇÃO: Esta alienação, por iniciativa particular, perdurará pelo período de 02/05/2022 a 31/07/2022. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: de 02/05/2022 a 31/07/2022 até as 17:00 horas; As propostas deverão ser entregues diretamente ao Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, no período, não haverá encerramento 
presencial, fica autorizada a realização de alienação, na modalidade eletrônica e as propostas caso tenha seja juntada ao processo pelo corretor Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, ou informando 
caso não tenha proposta. Após, juntada as propostas ao processo ato contínuo concluso ao juízo para apreciação; Eventuais propostas que forem apresentadas diretamente ao processo não 
serão conhecidas (serão desconsideradas). DA COMISSÃO: Acolhida a proposta pelo Juízo o proponente (adquirente) deverá pagar ao corretor Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, a título de 
comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço da alienação; A comissão devida não integra o valor da proposta, e não será devolvida ao proponente (adquirente) em 
nenhuma hipótese, salvo se a alienação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do proponente; A comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo proponente 
no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias, após a homologação da proposta, através de depósito diretamente em conta bancária indicada pelo corretor devendo apresentar o 
comprovante ao juízo. Ressalva-se a possibilidade de pactuação direta com o corretor, pelo proponente (adquirente), para pagamento em prazo diverso. LOCAIS PARA RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS: Com agendamento obrigatório de horário na Av. Miguel Damha nº 1540 - em frente ao Cond. Residencial Gaivota I, São José do Rio Preto, SP e Avenida Dos 
Trabalhadores nº 116, sala 1004, bairro Castelo Branco, Indaiatuba, SP, e-mail julio@asolucaoimoveis.com.br, site www.alienacaojudicialdebens.com.br. DA PREFERÊNCIA NOS 
LANCES: Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem: A) O pagamento à vista. B) A proposta com menor número de parcelas. FORMAS DE PAGAMENTO DOS 
LANCES: 1- À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da homologação da proposta vencedora. 2 - A PRAZO, com 30% (trinta por cento) de entrada 
e o restante em até 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente, pelo índice IPCA-E, na data do efetivo pagamento, sempre por meio de depósito judicial. OBS - 
Em caso de não pagamento ou atraso superior a dez dias de qualquer das parcelas, a multa pela mora será de 20% sobre o valor da venda e execução do valor remanescente será dirigida 
ao patrimônio dos adquirentes, com responsabilidade solidária de seus sócios, no caso de pessoa jurídica, dispensando qualquer citação para tanto, por se tratar de dívida líquida e certa. DA 
PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidas "condicionalmente", ficando sujeitos a posterior apreciação do Juiz responsável, 
desde que não inferiores a 65% da avaliação. Propostas abaixo de 65% da avaliação serão rejeitadas de plano. FORMALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO: A alienação do bem será formalizada 
por termo nos autos da execução, no qual o licitante deverá declarar "estar ciente das regras da alienação por iniciativa particular, principalmente quanto aos embargos e sanções cíveis e 
criminais que lhe serão impostas se descumprir as obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações prestadas”. * Será expedida carta de alienação do imóvel, 
para registro imobiliário, nos termos do § 2º do art. 880 do CPC/2015. Em caso de parcelamento, o imóvel ficará gravado com hipoteca, nos termos do artigo 895, §1º do CPC. CONDIÇÕES 
GERAIS: DA ADJUDICAÇÃO - Poderão os exequentes também ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, em igualdade de condições com outros interessados, prevalecendo o maior lance, 
nos termos do art. 892, parágrafo primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação e adjudicação serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, determinará a lavratura 
do auto. Os referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, este avaliado pelo Juiz (a) no momento oportuno, considerando as condições e peculiaridades do bem 
alienado. * A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação/arrematação do bem pelo exequente, este ficará responsável pela integralidade da comissão do Sr. Júlio César 
Cardoso. DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO - Se o (a) executado (a) pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o bem, na forma do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil, deverá 
apresentar até a data e hora designadas para a abertura dos envelopes, a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição 
da execução. Neste caso, deverá o (a) executado (a) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios, além da comissão do Sr. JÚLIO CÉSAR 
CARDOSO. DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS" e no estado em que se encontra. A descrição detalhada e as fotos do imóvel a ser apregoado estão disponíveis 
no site www.alienacaojudicialdebens.com.br (as fotos disponíveis no referido site são meramente ilustrativo-exemplificativas). DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o 
imóvel a ser apregoado, podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura Municipal. ÔNUS: Aos interessados em arrematar o bem imóvel, fica esclarecido que os 
créditos relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de 
melhoria e multas, não serão de responsabilidade do adquirente, já que a arrematação de bem através de alienação judicial, é considerada como aquisição originária, inexistindo relação 
jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do artigo 130, parágrafo único, do CTN). Caberá à parte arrematante indicar nos autos referidos débitos, no prazo de 30 
(trinta) dias contados da carta de alienação a fim de que seja retido de eventual valor remanescente da execução e paga a dívida, observada a gradação legal ou, inexistindo valores, seja 
expedido ofício ao órgão público competente a fim de promover a cobrança e/ou inscrever a dívida em dívida ativa, em responsabilidade do anterior(es) proprietário(s). IMPORTANTE: a) 
Publicação deste edital suprirá eventual insucesso das notificações/intimações pessoal dos respectivos patronos, executados, coproprietários, cônjuges e credores com penhora anterior. b) 
Qualquer inconsistência das informações poderá ser sanada até a assinatura do auto. Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação, e demais inconsistências das 
informações apresentadas até a assinatura do auto. Indaiatuba, SP, 17 de maio 2022. Perito / Corretor. 
 
JÚLIO CÉSAR CARDOSO, CRECI S/P 52891-F 

 

ANEXO 1 

E.E. PROF “JUSTINO JERRY FARIA” 

LICITAÇÃO PERMISSÃO USO DE CANTINA ESCOLAR 

  A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da E.E. Prof. “Justino Jerry 

Faria” situada à Rua Ipiranga, nº 3078, Santos Dumont, São José do Rio Preto/SP, torna 

público a Abertura do Processo de Licitação para a administração dos serviços da 

Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos interessados que as instruções 

deverão ser retiradas no endereço acima, no período de 24/05/2022 a 26/05/2022 no 

horário das 10h às 17h, mediante a comprovação do recolhimento de R$ 63,94, 

correspondente a 2 UFESPs em nome da APM. da E.E. Prof. “Justino Jerry Faria” junto 

ao Banco do Brasil - agência nº 3018-X , conta corrente nº 35.244-6 sem devolução. As 

propostas deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados para o mesmo local até o 

dia 31/05/2022, às 17h. A abertura dos envelopes contendo as propostas será 

realizada em sessão Pública no dia 02/06/2022, às 14h00, nas dependências da escola, 

pela Comissão julgadora designada pelo Diretor Executivo da APM.  

São José do Rio Preto, 16 de Maio de 2022. 

 Simara Fabiana de Almeida 
Diretor Executivo da APM  
RG. 24.486.148 
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Rua Jose Dias Arroyo, 310 Jd. Novo Mundo 
Fone / Fax: (017) 997299680 CEP: 15081-030 

São José do Rio Preto – SP 
 
                                                                                     

 
                                                                   
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO RIO PRETO KENNEL CLUBE. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
                         
 
 
Nos termos do art. 13 inciso I do Estatuto Social, ficam convocados os associados do Rio 
Preto Kennel Clube que estão em condições regular,  para participar de Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 31 de maio, as 10hs em 1ª convocação e as 10,30 h em 
segunda convocação, na Rua José Dias Arroyo n. 310, cidade  de São José do Rio Preto – 
SP,  para tratar da seguinte   Ordem do dia: 
 

1. Apreciação das contas no período de 2018 a 2021 
 

2. Eleição e posse da nova  Diretoria  
 

3. Assuntos Gerais 
 

 
São José do Rio Preto,   19  de  Maio de 2022  
 
 
 
 
 
 

EMANUEL W ZINEZI RODRIGUES 
Presidente da Diretoria Administrativa 

 
                          

 
 
                                    
                                                          

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Proclamas 

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

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

 
Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de São José do Rio Preto, 
os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento: 
 
MAGNER MONTEIRO JUNIOR e CRISTIANE FERREIRA DE MIRANDA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em Cassilândia, MS, no dia 
17 de novembro de 1997, filho de MAGNER MONTEIRO e de DANIELA SILVEIRA 
PAIÃO MONTEIRO. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, solteira, 
nascida em Fernandópolis, SP, no dia 20 de outubro de 1990, filha de LUIZ CARLOS 
DE MIRANDA e de SUELI APARECIDA FERREIRA.  
 
RAPHAEL TEIXEIRA DOS SANTOS e MICHELLE DE PAULA E SILVA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 09 de janeiro de 1993, filho de WELLINGTON TEIXEIRA DOS SANTOS e de 
SIMONE SILVA SIRINO DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
recepcionista, solteira, nascida em Frutal, MG, no dia 15 de novembro de 1990, filha de 
LUIS CLAUDIO DA SILVA e de ASTROGILDA DE PAULA E SILVA.  
 
MIKE HENRIQUE RUFINO DE MELO e NATHANE SILVA THIENIO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, vistoriador veicular, solteiro, nascido em Orlândia, SP, no dia 
05 de dezembro de 1992, filho de ALMIR ESTEVÃO DE MELO e de MARILDA 
RUFINO ESTEVÃO DE MELO. Ela, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, 
divorciada, nascida em Olímpia, SP, no dia 08 de maio de 1991, filha de ODAIR 
THIENIO e de LENINHA DA SILVA THIENIO.  
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 1º Registro 
Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.   
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei. 
São José do Rio Preto, 19 de maio de 2022. 
David Yamaji Valença, 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 pretendentes: 

1. MARCOS FABIO COSTA e PÂMELA DOS SANTOS MATOS, sendo ELE 
filho de DELSON MARCOS COSTA e de FABIANA VALENTINA DE 
PAULA COSTA e ELA filha de JOSÉ CARLOS DE MATOS e de 
ANDREIA RENATA DOS SANTOS MATOS; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
19/05/2022. 
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Edital De Intimação- Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0027852-27.2017.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Jose Roberto Lopes Fernandes, na forma da Lei, etc. Faz Saber 
a(o) Julia Theodoro Rodrigues, Brasileira, Viúva, Aposentada, RG 10.546.936, CPF 098.107.948-27, com endereço à Sao 
Judas Tadeu, 355, Vila Sao Judas Tadeu, CEP 15075-290, São José do Rio Preto - SP e Lucas Mauri Ananias Rodrigues, 
Brasileiro, Solteiro, Advogado, RG 41.519.641, CPF 423.845.298-46, com endereço à Sao Judas Tadeu, 355, Vila Sao Judas 
Tadeu, CEP 15075-290, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de 
Hylda Tavares de Carvalho. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, 
para ciência quanto ao bloqueio efetuado, via sistema Bacenjud, e para que, em querendo, apresentarem impugnação no prazo 
de 15 (quinze) dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São José do Rio Preto, aos 16 de maio de 2022. K -19e20/05
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SOCIAL LUI
WALDNER

BAILE I
Depois de quatro anos de andar claudicante e 
trôpego pelas finanças mal resolvidas destilan-
do lágrimas de fados, e dois anos mergulhado na 
pandemia,o Rio Preto Automóvel Clube veio aos 
poucos ressurgindo na cena social e esportiva da 
cidade,com pompa e circunstância.E para come-
morar esse momento,a Diretoria Jesus Martim 
Neto realiza um baile amanhã,festejando os 102 
anos da entidade, com uma festa coberta de lante-
joulas que passeiam poses. 

BAILE III 
O baile de amanhã, inicia-se às 21h30 e invade os 
salões sociais, agora totalmente restaurados pela 
atual diretoria, como eram na época de sua inaugu-
ração e traz para o deleite dos associados, o Grupo 
Irmãos Patheys e a Orquestra de Ray Conniff Cover. 
Delícia pura para quem quer dançar, ou apenas se 
deleitar com música de boa qualidade, conversar 
com amigos e beber um bom vinho estimulado pela 
temperatura invernal.

PEREGRINATIO
Liderado por Isameire Sanitá Azevedo, da Iza Travel 
e pelo padre Jarbas Brandini,pároco dão Santuário 
da Redentora,um grupo de senhoras católicas, em-
barca segunda-feira para visitar na França, Portugal 
e Espanha,os santuários marianos.As peregrinas 
são Patrícia Nunes Abbudi,Vera Nice Bonfá Martuc-
ci, Rosa Maria Munia Wietler, Mara Freitas,Sônia 
Frigieri, Fátima Grisi Kuyumjian, Regina Casseb, Ci-
dinha Marques e Vera Ramalho. Retornam dia 7 de 
junho com a alma lavada, passada e engomada.

LANÇAMENTO
O livro sobre a história da Arprom- Associação Rio-
-pretense de Promoção do Menor,fundada há 55 
anos pelo saudoso Juiz da 3ª. Vara de Menores, Dr. 
Silvio Irineu Bednarski,será lançado dia 23,segun-
da-feira, às 19 horas, no Riopreto Shopping Center.O 
evento organizado pela Editora Ponto Z é para au-
tografar o livro “Arprom- Uma Escola de Vida”.

ESSÊNCIA DO PRAZER
O jantar oferecido por Luiz Gonzaga Ferreira para o 
seu consórcio, na noite gelada de quarta-feira, em 
sua casa no Débora Cristina,tornou o paladar dos 
convidados, mais feliz,porque a mulher dele, Suely 
Bérbamo Ferreira, como sempre,fez escorrer de 
suas caçarolas temperos sutis para um tagliarini ao 
ragu de rabada de enlouquecer até judeus asquena-
zes e sefarditas.De fazer a gente terminar o jantar 
com o olhar repleto de tudo.

BAILE II
Nada mais justo.O presidente,Jesus,muito jeitoso,to-
mou emprestada a veracidade da máxima bíblica de 
Efésios 2.8.9 de  que “Só Jesus salva”. E com a pro-
messa de um radioso futuro comum diante de um 
exuberante legado ,coloca novamente nos trilhos o 
futuro de um clube vocacionado para o protagonismo.

Durante o isolamento sanitário da Covid -a dama que 
nos roubou a calma e a alma- enquanto muita gen-
te jazia afundada nas cobertas e na melancolia,de-
senhando no teto um voo de febre,Marinêz Osti Kla-
jman aproveitou o cárcere compulsório para colocar 
no papel a história de sua vida,onde é enaltecido o 
sentimento da honra e a capacidade de indignar-se.O 
resultado foi seu livro “Memórias do Coração”,lança-
do recentemente com uma noite de autógrafos que 
aterrissou na Varanda Amicci, do Quinta do Golfe e 
acabou virando um festão.Todo livro é, em síntese, um 
ato de bravura e “Memórias do Coração”fomenta ins-
pirações.Urdido com elegância e trazendo em seu bo-
jo,o conteúdo determinado por um pensamento con-
temporâneo sem o clacissismo engomado e a rigidez 
nebulosa, Marinez chega à História de nossa cida-
de,impregnando de joias do conhecimento,robustas e 
extraordinárias,um período social da cidade.As letras 
de Marinez,sempre tiveram vocação para o papel e a 
autora escava a memória com enorme lucidez,esta-
belecendo uma identidade própria,sem necessaria-
mente,se inscrever na Liga das Senhoras Caóticas.
Lala,assim chamada pelos mais íntimos e nesse rol 
me inscrevo com orgulho,manipula com delicadeza 
um imenso cabedal de dinamismo e bom gosto,sem 
perder de vista o reconhecimento pelas referências 
históricas oferecidas através de um belíssimo pai-
nel.Numa época em que muita gente não sabe ano-
tar sequer no canhoto do talão de cheques,ela forma 
o olhar, dinâmica, sinuosa, ágil,com apuro estético e 
abordagem refinada.Edulcora os olhos do leitor ao 
escavar a memória e descrever sua vida e a de seus 
amigos. Diz o velho ditado:”Quem se contenta com 
pouco,farelo come.” Marinez sempre oxigenou sua 
estrada respirando competência que a fez turbinar o 
setor de turismo em Rio Preto,através de sua Rodojet, 
uma verdadeira universidade de sonhos. 

ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes da semana:20,sexta-
-feira:Nasceu Sócrates- filósofo grego,Eloísa Ot-
toboni Rossi,Marina Soubhia Liedtke,Cher,Lucélia  
Santos,Pe. Marcelo Rossi,Valéria Patriani.21, sá-
bado:Cássio de Marco,Fabiana Scaranzi,Eládio Sil-
va Júnior,Milton Zancaner,Roberto Frejat,Cristina 
Ruete, Juliano de Oliveira Barberato.22,domingo: 
1813-nasceu na Alemanha, o compositor Richard 
Wagner,aniversário de Fernandópolis,aniversário 
de Neves Paulista,aniversário de Sales de Olivei-
ra,Beto Tavares,Célia Estrella Gattaz,Paulo Henri-
que Lopes dos Santos,Roberto Buchidid,Sílvia Re-
nata Beolchi Bussamra,Tereza Regina Calil,nasceu 
Charles Aznavour,João Tajara da Silva Filho,Nao-
mi Campbell,Rosely Sumariva, Luis Soares,Cami-
la Elias,Thiago Alves, Celso Caropreso Fogaça.23, 
segunda-feira:Adriana Borges Fleury,Bruno Cha-
teaubriand, Carlos Soubhia,Giovana Carrazone 
Bonfá,Maria Ângela de Oliveira Ferreira,Marília Ga-
briela,Rubinho Barrichello,Adriana Navarro Cruz,-
Flavia Scanferla,Maria Rita Spinola,Salete Campa-
ri,Diego M de Los Reyes Cuesta,Guga Machado de 
Carvalho.24, terça-feira: Data Nacional da Argen-
tina, Rogério Fernandes Garcia da Costa,Salustiano 
Ribeiro,Celene Araújo Faria,Jayme Spínola Castro 
Neto,Bob Dylan,Luiz Fernando Cury, Luiza Brune-
t,Maria da Penha  Bilaqui,Florêncio Batista,Solan-
ge Martins Sardinha Teso,Sami El Assal. 25, quar-
ta-feira: Dia do Massagista,Dia do Industrial,Dia 
do Trabalhador Rural,Eloise Góes de Mello Braga 
Kerr,Lílian Faria,Maria Tereza Laurito Fróes, Débo-
ra Bloch, Guilherme Beolchi.26, quinta-feira: Sis-
sa Putz,Antônio Carlos Tozzo,Cristiana Cury Aran-
tes,Álvaro Estrela,Nilsen Estrela,Maria Luiza Pinto 
César de Freitas,Paschoal Antônio Carrazone, Vin-
cenzina Santagelo,Bruno Matera,Marcelo Mansano 
de Moraes,Tabata Atique.Nasceu César Muanis.

MISS E MISTER
No almoço de domingo na Churrascaria Gaúcha,encontrei-
-me com o padre Silvio Roberto que me contava do concur-
so Miss e Mister Rio Preto- CNB, que será realizado dia 29  
de maio um domingo , às 19 horas no Buffet Fauze Karan, 
certame para o qual ele está dando toda a curadoria.

CHAMPÃ & CAVIAR
*Ao completar quatro anos 

de sua coluna semanal Tuim 
Nascimento começou a editá-la duas vezes por semana.

Mais um sucesso.

*Amanhã Bibba Hirsh recebe 
amigos em casa, para o seu “Bailinho do 

Bolsonaro” , a partir de 20h30 .

*A artista plástica rio-pre-
tense Dea Homsi, convida para a expo-

sição “As Escritas que tramam a Memória”,que tem Sérgio 
Fingermann como curador.A mostra abre-se dia 21 de maio à 

Rua Medeiros de Albuquerque, 55 e se encerra dia 28.

*A Gin Morisson abriu uma 
store no Eco Business Park, 

na Rua Imperial, que tem presentes para bar, além de seus 
produtos.

*Porque amanhã haverá o 
Baile de Aniversário do Au-

tomóvel Clube, o bar Aperitivo estará fechado 
para  a preparação da festa. 
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O secretário municipal de Serviços Gerais,Ulysses Ra-
malho, está chegando com a mulher,Fabiana, de circu-
lada por Paris e Londres. Na foto, no coração da capital 
inglesa, tendo ao fundo a London Eye, roda gigante às 
margens do Rio Tâmisa, no South Bank, em Westmins-

Um dos mais suntuosos casamentos realizados em São Pau-
lo nesse período pós-pandemia, uniu sábado passado, o rio-
-pretense Felipe, filho do restaurateur Waldyr Faria e Gra-
ziela Furquim, com a arquiteta Monise Rosa, filha de José 
e Marly Galoggi Rosa.O casamento foi realizado na Igreja 
N.S.do Brasil e a recepção na Mansão Petra,em Moema.Fe-
lipe comanda aqui a escolha Le Grand Chef, de gastronomia.

Quero agradecer o avalanche de cumprimentos que tenho 
recebido pela beleza da festa Feijõ Chic realizada sábado 
passada. Iniciada ao meio-dia, a feijoada seguiu animada 
até quase dez da noite,até onde o vento encosta o cisco. Na 
foto, o diretor do Diário da Região, Fabiano Buzzini com Pa-
trícia Buzzini, e o diretor do Riopreto Shopping Center, Luiz 
Fernando Jales e a mulher a médica Ângela Cristina Jales.

A elegante advogada Eloisa Ottoboni Rossi, esposa do agro-
pecuarista Aluysio Rossi ganha idade nova no dia de hoje.

UM LIVRO, O LIVRO


