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AMÉRICA

Justiça quer 
dinheiro de 
venda de 
zagueiro
A Justiça do Trabalho en-
caminhou um ofício para 
a Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) para que 
informe os termos do con-
trato de venda do zagueiro 
Diego Carlos do Sevilla para 
o Aston Villa. A juíza quer o 
dinheiro para pagar dívidas 
que o clube tem. 
ESPORTES Pág.6

Divulgação SCMS

Por 8 a 7 vereadores rejeitam criar Semana LGBTQIA+
Por um placar apertado de 8 a 7 os vereadores rejeitaram projeto de lei que tentava incluir no Calendário Ofi cial do 
Município, a Semana da Diversidade LGBTQIA+. De autoria de Elso Drigo Filho (Psol), o projeto foi apresentado 
enquanto ele ocupou por um mês a cadeira do titular vereador João Paulo Rillo (Psol) que se licenciou do cargo du-
rante 30 dias.  POLÍTICA  Pág.3

PREOCUPANTE

O prefeito Edinho Araú-
jo (MDB), o secretário de 
Saúde, Aldenis Borim, e o 
Procurador Geral do Muni-
cípio, Luiz Roberto Thiesi, 
decidiram que a partir desta 
quarta-feira (1º) volta a ser 
obrigatório o uso de máscara 
em locais fechados em Rio 
Preto. Em lugares públicos 
ela continua a ser facultativa. 
A prefeitura publica decreto 
hoje com as novas regras. O 
promotor de Justiça da Saú-
de, Gilberto Menezello Ro-
mani, havia antecipado que 
o Comitê da Procuradoria 
Geral de Justiça (PGJ) havia 
detectado aumento dos casos 
e ele aconselhou a volta do 
equipamento de segurança.
CIDADES Pág.5

Câmara de Rio Preto teve sessão ontem e rejeitou projeto que cria a semana da Diversidade LGBTQIA+ na cidade

CONTRA GRIPE

Base de 
vacinação na 
PRF atende 92 
motoristas
Ele funcionou na Base da 
Polícia Rodoviária Federal 
de Rio Preto na manhã desta 
terça-feira (30) e vacinou 92 
motoristas, a maior parte 
caminhoneiros. O posto iti-
nerante de vacinação contra 
o vírus Infl uenza é da Secre-
taria Municipal de Saúde e 
atendeu passageiros entre as 
7h30 e 11h30.
CIDADES Pág.4

HOJE

Educação 
convoca 
nova lista de 
professores
A Secretaria de Educação de 
Rio Preto anunciou a convo-
cação de uma nova lista de 
professores aprovados.
CIDADES Pág.5

Rumo afirma que obra do contorno ferroviário 
começa em 2023 e termina em 36 meses

MOBILIDADE

Vencida a etapa de audiências públicas e posterior aprovação do Plano Básico Ambiental, a concessionária Rumo 
espera iniciar a obra do contorno ferroviário de Rio Preto a partir de 2023. Esta foi a previsão feita pelo vice-presi-
dente de Regulatório, Institucional, Projetos e Expansão da empresa, Guilherme Peni, durante coletiva à imprensa 
nesta terça-feira. Segundo ele a obra deve durar 36 meses. POLÍTICA Pág.3

ESTAÇÃO ECOLÓGICA

Ação contra 
queimadas 
será sexta a 
partir das 10h

Comitê anunciou ontem em 
reunião que fará o aceiro 
negro, medida preventiva 
contra queimadas, na Esta-
ção Ecológica na sexta-feira 
a partir das 10h. 
CIDADES Pág.5

MULTIPROPRIEDADE

Olímpia se 
destaca em 
no setor de 
imóveis
POLÍTICA Pág.3

Encontro ontem no gabinete do prefeito Edinho Araujo com representante da concessionária e autoridades detallhou projeto

Quase 4 mil 
casos de 
Covid em 
14 dias
CIDADES  Pág.5

FOOTBALL

Weilers 
vence 
a quarta 
seguida
ESPORTES Pág.6

PRATA
DA CASA
A rio-pretense Marilza 
Saldanha fi cou em segun-
do no Ironman Brasil e 
garantiu vaga no mundial 
do Hawai. 
ESPORTES Pág.6

Edinho determina uso de máscara 
em locais fechados de Rio Preto
Decreto é pubicado hoje e vale para locais públicos  e privados; decisão foi tomada após aumento de casos de Covid

Raphael Ferrari

Divulgação

Divulgação 
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Você sabe a diferença entre cateterismo, 
angioplastia e ponte de safena?

Manifesto: por um fôlego de vida a 
quem tem hipertensão pulmonar

O tratamento das doen-
ças cardiovasculares cada 
vez mais tem seguido os 
rumos da tecnologia, biolo-
gia celular e engenharia de 
tecidos. Pouco se pensava 
sobre tratamento invasivo 
de doenças cardiovasculares 
até os idos da década de 50, 
quando diversos médicos de-
cidiram investigar, com mais 
propriedade, as possíveis 
opções para “invasão” do 
aparelho cardiovascular, seja 
por meio de procedimentos 
percutâneos, como o cate-
terismo cardíaco, seja por 
meio da abertura torácica e 
abordagem direta do coração 
e grandes vasos sanguíneos.

O advento da circulação 
extracorpórea mudou a con-
cepção da fi siologia cardio-
vascular. Imaginar que um 
conjunto de tubos, conexões 
e bombas poderia substituir, 
de forma artifi cial e tempo-
rária, dois órgãos vitais como 
coração e pulmões, seria algo 
quase que surreal. 

Mas, felizmente, isto 
aconteceu e teve seu início 
marcado por muitos per-
calços e aprimoramentos, 
ocorrendo sua consolidação 
a partir da década de 70. O 
mundo passou a testemu-
nhar cirurgias de coração, 
sendo possível paralisar 
o coração e os pulmões, 
manter estes órgãos “vivos” 
ao longo de horas, para o 
adequado reparo de diversas 
anomalias estruturais do 
aparelho cardiovascular.

Ainda existem dúvidas 
conceituais e práticas acerca 
de alguns procedimentos 
frequentemente empregados 
na rotina de um serviço de 
cardiologia e cirurgia car-
diovascular -o que é, quais as 
diferenças e quais as indica-
ções de um cateterismo car-
díaco, angioplastia e cirurgia 
de “ponte de safena”? 

O cateterismo cardíaco 
consiste na inserção de um 
instrumento, denominado 
de cateter, dentro de uma 
veia ou artéria periférica 
e, sob orientação de equi-
pamentos de imagem, este 
cateter é direcionado até o 
interior do coração ou de 
algum vaso sanguíneo adja-
cente ao coração.

Esta técnica de cateteri-
zação de artérias coronárias 
denomina-se cineangioco-
ronariografi a. O cateterismo 
cardíaco visa primariamente 
estudar e avaliar estruturas, 
sua função principal é orien-
tar o cardiologista acerca de 
um provável diagnóstico, 
como o entupimento de uma 
artéria e existência de uma 
patologia congênita estrutu-
ral do coração.

Quando uma pessoa 
apresenta um infarto, a re-
alização de um cateterismo 
cardíaco é determinante 
para identifi car qual ou quais 
artérias coronárias estão 
obstruídas. Além disso, por 
meio deste mesmo catete-
rismo, o cardiologista espe-

cializado em procedimentos 
intervencionistas consegue 
dilatar esta artéria entupida e, 
se necessário, implantar uma 
malha metálica (“stent”) den-
tro da artéria, para sustentar 
de forma duradoura a reaber-
tura da artéria. Esta técnica de 
dilatar uma artéria coronária 
entupida, por meio de um ca-
teterismo, é conhecida como 
angioplastia coronária.

Umas das principais dis-
cussões no cenário da car-
diologia seria quando indicar 
angioplastia e quando indicar 
uma cirurgia de “ponte de 
safena” para o tratamento de 
uma pessoa vítima de infarto 
do coração. Mais especifi ca-
mente, a questão em pauta se-
ria defi nir quais os benefícios 
e vantagens de uma cirurgia 
cardíaca em relação a uma 
angioplastia, no tocante ao 
tratamento das obstruções de 
artérias coronárias, sobretudo 
em grupos de maior risco, 
como nos diabéticos e naque-
las pessoas com obstruções 
coronárias mais complexas.

No tocante à cirurgia de 
“ponte de safena”, precisa-
mos compreender algumas 
particularidades deste proce-
dimento. Primeiramente, este 
conceito de cirurgia de “ponte 
de safena” é extremamente 
amplo, referindo-se a uma 
cirurgia para derivar o fl uxo 
sanguíneo de um território 
vascular obstruído para outro 
território vascular mais sadio 
e com melhor vazão para o 
fl uxo. 

Desta forma, este procedi-
mento também é muito conhe-
cido como cirurgia de “bypass” 
ou cirurgia de derivação. Além 
disto, o termo safena refere-se 
a uma veia de longo compri-
mento, que se estende desde a 
região da virilha até o tornoze-
lo, em cada um dos membros 
inferiores.

A partir desta percepção, 
podemos entender que a veia 
safena consiste em um condu-
to vascular longo, podendo ser 
dividido em vários segmentos 
de acordo com a necessidade 
na cirurgia. Por isto, costuma-
mos ouvir que uma pessoa foi 
operada e recebeu um certo 
número de pontes de safena, 
para tratamento do entupi-
mento das artérias coronárias. 

Mais importante do que 
a veia safena, sobretudo do 
ponto de vista funcional e de 
durabilidade, seria a “ponte de 
mamária”, sendo que este ter-
mo “mamária” aplica-se a uma 
artéria denominada torácica 
interna, localização dentro do 
tórax e posterior às mamas, 
em homens e mulheres.

Existem duas artérias ma-
márias, direita e esquerda e, 
desta forma, o cirurgião car-
diovascular poderá implantar 
uma ou duas “pontes de ma-
mária” e um número maior 
de “pontes de safena”. Esta 
técnica cirúrgica de implante 
das “pontes de mamária e 
safena” é mundialmente co-
nhecida como cirurgia de re-
vascularização do miocárdio, 

A Osteopatia é um método 
de tratamento alternativo que 
busca tratar, restabelecer e 
prevenir, sem a utilização de 
remédios ou intervenção ci-
rúrgica, dores de coluna, lom-
bares, hérnias de disco, entre 
outros transtornos e traumas 
musculoesqueléticos.

Com aplicações de técni-
cas nos músculos, nervos e 
articulações, o profissional 
proporciona ao paciente alívio 
de dores, melhora da mobi-
lidade, maior equilíbrio do 
corpo e melhora das tensões 
musculares.

Na população idosa em es-
pecífi co, é normal o aumento 
de dores e perda da mobilida-
de, bem como o maior desgas-
te da coluna, músculos, carti-
lagens, articulações, oriundos 

Osteopatia auxilia na prevenção 
das dores em idosos
 Luis Henrique Zafalon a osteopatia beneficia nos tratamentos 

de redução de espasmos musculares, 
distúrbios ocorridos no nervo espinhal, 
e da hérnia de disco

das mudanças naturais do 
nosso corpo ao longo do nosso 
progressivo envelhecimento, 
fadiga muscular e má postura 
rotineira.

As práticas e métodos uti-
lizados para efi ciência no tra-
tamento e bem-estar da po-
pulação idosa, dependerão 
imprescindivelmente de avalia-
ção minuciosa do profi ssional 
Osteopata com conhecimento 
de histórico clínico do paciente, 
tipo de alimentação realizada, 
existência de doenças crônicas, 
atividades físicas que realiza 
etc.

As precauções com os po-
tenciais problemas que podem 
ser desencadeados pela nossa 
falta de cuidado com o nosso 
corpo é imprescindível, ainda 
mais após os 60 anos, quando 
se aumenta exponencialmente 
as limitações do nosso orga-
nismo.

Entre os principais benefí-
cios desse método terapêutico, 
reconhecido pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como 
um importante aliado na pre-

venção e promoção à saúde, 
destaca-se o restabelecimento e 
conforto nas tensões muscula-
res e alivio de dores em regiões 
como pescoço, ombro, costas 
e lombar, possibilitando uma 
melhora signifi cativa nas mo-
vimentações do local afetado e 
circulação sanguínea.

Além disso, a osteopatia be-
neficia nos tratamentos de 
redução de espasmos muscu-
lares, distúrbios ocorridos no 
nervo espinhal, e da hérnia de 
disco. Todos problemas que são 
comuns na população idosa e 
que merecem especial atenção, 
pensando na adoção de práticas 
que favoreçam o bem-estar e 
promoção da qualidade de vida.

Consequentemente, pro-
picia-se uma rotina de vida 
normal do paciente, longe 
de qualquer limitação física 
ou dependência constante de 
acompanhamento.

*Luis Henrique Zafalon 
é fi sioterapeuta especialis-
ta em osteopatia, professor 
e palestrante

As pessoas que vivem com 
hipertensão pulmonar não 
têm mais tempo a perder. São 

ARTIGO
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indicando que o miocárdio 
(músculo cardíaco) será a 
estrutura-alvo a ser benefi -
ciada por meio da retomada 
do fl uxo sanguíneo em áreas 
de obstrução crítica.

Em 2018, o professor 
Stuart Head, da Erasmus 
University Medical Center, 
na Holanda, publicou na re-
nomada revista Lancet, uma 
análise de vários estudos 
concernentes a esta temática 
da angioplastia versus a ci-
rurgia de “ponte de safena”.

Nesta oportunidade, ele 
demonstrou que, num se-
guimento de cinco anos, as 
taxas de morbidade e mor-
talidade cardiovasculares fo-
ram superiores nas pessoas 
submetidas a angioplastia 
coronária, especialmente 
nos pacientes diabéticos e 
acometimento mais acentu-
ado das artérias coronárias. 
Estas taxas de morbidade 
e mortalidade cardiovas-
cular consideraram tanto a 
ocorrência de reinfarto do 
coração como também de 
um derrame cerebral.

Além destas constata-
ções muito concretas, este 
relevante estudo deixou um 
legado motivacional tanto 
para cardiologia interven-
cionista como para a cirur-
gia cardiovascular. Muitos 
aspectos positivos foram 
apontados, como a neces-
sidade de aprimoramento 
estrutural dos “stents”, mais 
investigações sobre mode-
los de técnica cirúrgica nas 
obstruções coronárias, a 
busca de mais ferramentas 
tecnológicas e de engenharia 
para melhorar a qualidade 
dos equipamentos e insu-
mos e a necessidade de se 
trabalhar no formato de um 
“Heart Team”, ou seja, o car-
diologista intervencionista e 
o cirurgião cardíaco juntos 
debatendo e analisando as 
melhores opções terapêuti-
cas em prol da longevidade 
e qualidade de vida.

O cateterismo cardíaco, 
a angioplastia coronária e a 
cirurgia de revascularização 
miocárdica são indispen-
sáveis para o sucesso do 
diagnóstico e terapêutica 
das obstruções arteriais 
coronárias. Considerando 
que vivemos em um mundo 
repleto de fatores de ris-
co para entupimento das 
artérias coronárias, saber 
reconhecer o signifi cado e a 
função de cada uma destas 
técnicas e, principalmente, 
poder contar com uma equi-
pe médica integrada quanto 
às indicações e vantagens de 
cada técnica, são fomentos 
para uma vida mais longeva 
e com maior produtividade 
física e mental.

*Cardiologista com 
especialização em Ci-
rurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutrolo-
gia e Longevidade e co-
ordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago

anos de espera por um trata-
mento adequado no Sistema 
Único de Saúde (SUS). Re-
centemente, a doença ganhou 
visibilidade após a compra de 
comprimidos de Viagra pelas 
Forças Armadas. O Ministério 
da Defesa informou que o me-
dicamento, usado em casos de 
disfunção erétil, seria usado 
no tratamento de militares 
com Hipertensão Arterial Pul-
monar (HAP). A hipertensão 
pulmonar já saiu da pauta, 
mas os pacientes continuam 
convivendo com difi culdade de 
acesso a tratamento e falta de 
medicamentos. 

Segundo a Sociedade Brasi-
leira de Pneumologia e Tisiolo-
gia (SBPT), mais de 2 milhões 
de brasileiros convivem com 
hipertensão pulmonar. Desses, 
cerca de 100 mil pessoas têm 
Hipertensão Arterial Pulmo-
nar (HAP), um dos tipos da 
doença. A HAP é uma doença 
rara, grave e fatal, que acomete 
pessoas em idade produtiva, e 
principalmente, mulheres em 
idade reprodutiva. Os prin-
cipais sintomas da doença 
são falta de ar e cansaço aos 
pequenos esforços, como ca-
minhar, subir escadas, tomar 
banho e, em casos mais graves, 
até mesmo escovar os cabelos. 
Por ser uma doença limitante, a 
HAP impacta muito a vida dos 
pacientes e de toda a família. 

A Hipertensão Pulmonar 
Tromboembólica Crônica (HP-
TEC) é outro tipo de hiper-
tensão pulmonar. A HPTEC 
requer avaliação do seu po-
tencial cirúrgico, porque pode 
ser curável. Para os casos de 
HPTEC inoperável, persistente 
ou recorrente após tratamento 
cirúrgico, existe medicamento. 
Mas a única terapia aprovada 
no Brasil não está no SUS. 
Os pacientes de HPTEC estão 
totalmente desassistidos no 
Brasil. 

Diante de um cenário de tan-

ARTIGO

to descaso, nós, da Abraf (As-
sociação Brasileira de Apoio 
à Família com Hipertensão 
Pulmonar e Doenças Corre-
latas), unimos esforços com a 
sociedade médica para pedir 
apoio da sociedade com obje-
tivo de pressionar os órgãos 
governamentais a oferecerem 
um melhor cuidado a essas 
pessoas. 

Junto com as Comissões de 
Circulação Pulmonar da Socie-
dade Brasileira de Pneumo-
logia e Tisiologia (SBPT) e da 
Sociedade Brasileira de Cardio-
logia (SBC), a Abraf lançou um 
manifesto pelos pacientes com 
hipertensão pulmonar. Nossas 
principais demandas são:

Pelo tratamento adequado 
para Hipertensão Arterial Pul-
monar (HAP).

São oito anos de espera 
pela atualização do Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêu-
ticas (PCDT), o documento do 
Ministério da Saúde que rege o 
tratamento da doença no SUS. 
O atual protocolo é de 2014, 
e já foi publicado obsoleto, 
insufi ciente e em não confor-
midade com as diretrizes inter-
nacionais para tratamento da 
doença. Defendemos a incor-
poração da terapia combinada 
no tratamento da HAP -- com 
mais opções de associações 
de medicamentos, conforme 
benefícios respaldados em 
estudos clínicos de qualidade.

2. Pela incorporação no 
SUS de tratamento medica-
mentoso para HPTEC

Reivindicamos a revisão da 
decisão da Secretaria de Ciên-
cia e Tecnologia do Ministério 
da Saúde de não incorporar 
o medicamento Riociguate, 
única terapia aprovada no país 
para Hipertensão Pulmonar 
Tromboembólica Crônica (HP-
TEC). Atualmente, os pacientes 
de HPTEC estão desassistidos 
quanto à terapia medicamen-
tosa no SUS.3. Pelo fim do 
constante desabastecimento de 
medicamentos

A hipertensão pulmonar 
é uma doença progressiva e 
sem cura. O tratamento não 
pode ser interrompido, pois a 

descontinuidade no forneci-
mento de medicamentos gera 
insegurança, acarreta em piora 
da qualidade de vida e coloca 
em risco a vida dos pacientes. 
Mas a falta de medicamen-
tos no SUS, infelizmente, se 
transformou em uma realidade 
corriqueira em diversas cida-
des do país. Além de viverem 
com uma doença tão grave e 
limitante, os pacientes ainda 

enfrentam cotidianamente o 
descaso do poder público.

Una-se a nós e ajude-nos 
a salvar vidas. Cada dia sem 
tratamento adequado é um 
risco à vida de quem tem hiper-
tensão pulmonar. Assine nosso 
manifesto.

*Flávia Lima, Presidente 
da ABRAF

Flávia é jornalista, es-

pecialista em Saúde Cole-
tiva pela Fiocruz Brasília 
e presidente da ABRAF.

Assessoria de Impren-
sa

Cris Moraes Comunica-
ção Inteligente

(11) 3641-1266
Kátia Amorim
(11)97048-3110
Cris Moraes
(11) 98585-6370
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Política Segundo IBGE
Desemprego cai para 10,5% e atinge 
menor patamar desde 2015. Número 
de ocupados bateu recorde histórico

Nova CNH
A partir deste 1º de junho, a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) passará 
a ser emitida em um novo formato.

Vencida a etapa de audi-
ências públicas e posterior 
aprovação do Plano Básico 
Ambiental, a concessionária 
Rumo espera iniciar a obra do 
contorno ferroviário de Rio 
Preto a partir de 2023. Esta foi 
a previsão feita pelo vice-pre-
sidente de Regulatório, Insti-
tucional, Projetos e Expansão 
da empresa, Guilherme Peni, 
durante coletiva à imprensa 
nesta terça-feira, 31, ao lado do 
prefeito Edinho Araújo (MDB). 
A obra é orçada em torno de R$ 
694 milhões, segundo relatório 
da própria Rumo. 

Durante o evento no gabi-
nete de Edinho, Penin afi rmou 
que em obediência a lei a partir 
desta terça-feira, 31, começam 
a ser realizadas três audiências 
públicas que vão debater junto 
aos moradores e autoridades 
os aspectos ambientais e de 
impacto da futura obra. A 
primeira é na Câmara de Ce-
dral. Ainda serão realizadas 
audiências em Bady Bassitt 
e Mirassol nesta quarta, 1º, e 
quinta, 2, respectivamente. Os 
municípios, ao lado de Rio Pre-

Obra do contorno ferroviário 
deve durar 36 meses, diz Rumo

ARTIGO

to, receberão o novo traçado 
dos trilhos, em uma extensão 
de 52 quilômetros. 

“Audiências específicas 
para discutir esses aspectos 
ambientais. Estudos levam em 
consideração a fauna da re-
gião, quais animais vão trans-
por a linha férrea. Só neste 
projeto serão 15 passagens de 
fauna para animais. Áreas de 
manancial, transposição der 
rios. Tudo detalhado no estudo 
que protocolamos na Cetesb”, 
disse Guilherme Penin. 

O representante da Rumo 
disse que a obra deve ser con-
cluída em 2026, ou seja, 36 
meses de execução. Para isso 
será preciso vencer o processo 

de licenciamento ambiental 
que gera um Plano Básico 
Ambiental. 

“Serão 158 propriedades 
afetadas, área total de apro-
ximadamente 328 hectares e, 
portanto, com processos de 
desapropriações, claro, que 
dentro da lei e de tudo o que 
estabelece o regramento da 
Agência Nacional”, destacou. 

“Saindo a licença prévia 
ela vem com as obrigações do 
Plano Básico Ambiental (PBA) 
e a gente protocola a licença de 
instalação que sempre é uma 
etapa mais rápida pra gente 
poder iniciar a obra”, adiantou 
Penin. 

A maioria das 158 proprie-

O representante da 
Rumo disse que a obra 
deve ser concluída em 
2026, ou seja, 36 meses 
de execução.

À SANÇÃO

Bônus salarial para 
professores é aprovado

Encontro ontem no gabinete do prefeito Edinho deu detalhes do projeto

Votação foi ontem na Câmara de Rio Preto

Os vereadores de Rio Preto 
aprovaram na sessão desta 
terça-feira, 31, projeto de lei 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB), que atualiza o valor 
do Bônus Educador Presente. 
O benefício é pago a todos os 
professores efetivos da rede 
que não apresentem faltas 
injustifi cadas durante o ano 
letivo, entre 1 de janeiro e 31 
de dezembro. 

Atualmente o Bônus é de 
R$ 1.831,74, e corresponde a 
50% do valor do código BC-01 
da Tabela de Bases de Cálculos 
da Lei Complementar 539, de 
junho de 2017. O projeto foi 
aprovado por unanimidade 
e como estava em segunda 
discussão segue agora para a 
sanção do prefeito. 

Para o pagamento do 
bônus não são consideradas 
faltas as ausências relativas a 

férias, licença prêmio, licença 
gestantes, licença paternidade, 
folga eleitoral, gala, nojo, júri, 
doação de sangue, afastamen-
tos decorrentes de doenças 
infectocontagiosas, licenças 
para tratamento de saúde com 
internação hospitalar e faltas 
abonadas. 

O valor do bônus é pago aos 
professores sempre em 31 de 
janeiro do ano subsequente, 
neste caso, os professores que 
não faltarem neste ano letivo, 
recebem o valor em 31 de ja-
neiro de 2023. 

Mesmo votando favorável 
ao projeto o vereador João 
Paulo Rillo (Psol) afi rmou que 
professores e coordenadores 
das escolas municipais tinham 
direito ao bônus desde 2020, 
mas que a Prefeitura teria uti-
lizado o argumento de que pela 
lei federal 173/2020 que tratou 
sobre gastos nos municípios 
durante a pandemia, acabou 
sendo cancelado.

Raphael Ferrari

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SCMS

Por placar apertado (8 a 
7) os vereadores rejeitaram 
projeto de lei que tentava 
incluir no Calendário Ofi cial 
do Município, a Semana da 
Diversidade LGBTQIA+. 

De autoria de Elso Drigo 
Filho (Psol), o projeto foi 
apresentado enquanto ele 
ocupou por um mês a cadeira 
do titular, vereador João Pau-
lo Rillo (Psol) que se licenciou 
do cargo. O projeto previa 
uma série de atividades e 
ações por parte do governo 

municipal para promover o 
debate e a educação em di-
reitos humanos. A proposta 
foi protocolada em junho do 
ano passado e está em debate 
já que foi subscrita pelo vere-

Por 8 votos a 7, Câmara rejeita criar 
Semana da Diversidade LGBTQIA+

MAIORIA NÃO

Renato Pupo (PSDB). 
lembrou que a Câmara 
já rejeitou o Conselho 
da Diversidade Sexual

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

ador João Paulo. 
Caso aprovado a data deve 

compreender a semana do dia 
28 de junho, quando se come-
mora o Dia Internacional do 
Orgulho LGBTQIA+. 

Defensor da proposta 
Rillo, tentou convencer os 
demais vereadores da impor-
tância da aprovação. Disse 
que a data seria uma forma 
de reconhecimento de uma 
luta importante, de iniciativas 

que combatem o preconcei-
to e a violência. “Forma de 
homenagear as pessoas que 
diariamente são violentadas 
e excluídas por parte de uma 
sociedade cheia de ódio, pre-
conceito e ignorância. Uma 
ação propositiva. Não é pro-
vocadora que atenta contra 
ninguém e nenhuma religião”, 
destacou. Outro que saiu 
em defesa foi Renato Pupo 
(PSDB). Lembrou que no ano 

Pupo. 

Silêncio
Nenhum dos vereadores 

contrários declararam os mo-
tivos para rejeição. São eles: 
Jean Charles (MDB), Julio 
Donizete (PSD), Karina Ca-
roline (Republicanos), Odélio 
Chaves (PL),  Robson Ricci 
(Republicanos), Anderson 
Branco (PL), Rossini Diniz 
(PSD) e Bruno Moura (PSDB).

MAIORIA COM 

8
VOTOS  foi contra a 
criação da semana e 
com isso mais uma 
vez Câmara engaveta 
o projeto

Vereadores rejeitaram projeto de lei que tentava incluir no Calendário Oficial do Município, a Semana da Diversidade LGBTQIA+

passado a mesma Câmara 
já havia rejeitado a criação 
do Conselho da Diversidade 
Sexual. “O amor ao próximo a 
gente demonstra com atitudes 
e não com palavras. Essa Casa 
rejeitou o Conselho da Di-
versidade. Na época usaram 
como argumentos porque os 
direitos já estão previstos na 
Constituição. O conselho é 
justamente para fazer valer o 
que diz a constituição”, disse 

Projeto que 
recria cargos 
entra na 
pauta de 3ª

Após a realização de 
dois encontros para es-
clarecimentos por parte 
do governo Edinho Araújo 
(MDB), sendo que a últi-
ma ocorrida na segunda-
-feira, 30, em audiência 
pública na Câmara Mu-
nicipal, o projeto que cria 
137 cargos comissionados 
e mais de 670 funções gra-
tifi cadas ganhou data para 
ser analisado: dia 7 de ju-
nho, próxima terça-feira. 

Ao Dhoje Interior o 
presidente do Legislativo, 
Pedro Roberto Gomes 
(Patriota), confirmou a 
data para que a proposta 
seja analisada quanto a le-
galidade, ou seja, primeira 
votação pelos vereadores. 

“A audiência pública 
demos voz às entidades 
e a população. Projeto 
que envolve mais de 600 
servidores e acho que se 
havia algumas dúvidas, 
algumas delas puderam 
ser esclarecidas. Entra 
na próxima sessão, dia 7, 
pela legalidade”, adiantou 
Pedro. 

O presidente afirma 
que a proposta deverá re-
ceber emendas. As emen-
das tentam alterar ou 
impor nova redação ao 
texto original. “Vereado-
res tem prazo para proto-
colar as emendas. Vai ter 
um grande debate tanto 
na legalidade, quanto o 
mérito”, disse.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

dades citadas pelo represen-
tante da empresa Rumo fi ca 
no município de Bady Bassitt, 
40,5% do total. Já em Mirassol 
estão 33,5% das propriedades 
identifi cadas; 17,1% estão em 
Cedral e 2,5%, em Rio Preto. 
Por ter o menor impacto am-
biental do projeto, Rio Preto 
não terá audiência pública 
sobre o empreendimento. 

Somente o município de 
Bady Bassitt terá mais de 70 
propriedades atingidas pelo 
contorno ferroviário. 

No evento, o prefeito Edi-
nho Araújo lembrou que se 
trata do maior investimentos 
em toda a concessão da Rumo, 
cerca de R$ 500 milhões.

Raphael FERRARI

Divulgação

D
ivulgação
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CIDADES Furto em clínica
Uma auxiliar de limpeza teve o celular fur-
tado por um desconhecido que entrou na 
clínica médica se passando por paciente

No Bezerra de Menezes
Após causar tumulto e congestiona-
mento na rua Voluntários de São Paulo 
um morador de rua foi internado

O piloto de uma Honda 
NX-4 Falcon, de 21 anos, foi 
socorrido em estado grave 
pelo Resgate do Corpo de 
Bombeiros de Rio Preto para 
o Hospital de Base, no início 
da tarde desta segunda-feira, 
30, após se envolver em um 
acidente de trânsito com um 
Toyota Etios, dirigido por uma 
idosa, de 75 anos. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, os dois veículos tran-
sitavam pela avenida Nossa 

ACIDENTE

Motociclista fica 
gravemente ferido

BAIRRO CRISTO REI

Alunos são apreendidos após briga 
e tentativa de roubo em escola

Senhora da Paz quando no 
cruzamento com a rua Antô-
nio Munia a motorista tentou 
entrar na travessa e acabou 
por voltar para a avenida, co-
lidindo com a motocicleta. A 
condutora alegou que não viu 
a Honda. 

A mulher, que estava de-
sorientada, foi levada para 
atendimento médico em um 
convênio da cidade. A moto 
foi entregue para os patrões 
do jovem. Peritos da Polícia 
Técnica estiveram no local. O 
acidente será investigado.

Dois estudantes de uma esco-
la municipal, no bairro Cris-
to Rei, em Rio Preto, foram 
apreendidos pela Polícia Mili-
tar, por volta das 9h45 desta 
segunda-feira, 30. Eles são 
acusados de agredirem e ten-
tarem roubar um colega.

Idades 
Segundo o boletim de ocor-
rência, os acusados têm 14 
e 16 anos e a vítima 15 anos. 
Uma viatura da PM foi cha-
mada para atender uma briga 
entre alunos e quando chegou 
no local a diretora informou 
que os infratores estavam no 
pátio, por causa do intervalo, 
e que o menor que havia apa-
nhado dentro da sala de aula 
estava no setor administrati-
vo.
A dupla foi levada para a 
diretoria, onde um alegou 
que apenas tentou separar o 
agressor da vítima. Já o me-
nor que teria feito as agres-
sões disse que foi somente 
uma briga.

Radinho
Para a guarnição, a vítima 

contou que foi chutada e ame-
açada pelo adolescente, com o 

apoio do colega. 
O menor apontado como o 
agressor teria simulado estar 
armado, dito “passa o radi-
nho, passa o radinho” e des-
ferido um murro na porta da 
sala de aula, que ficou danifi-
cada. 

Vara da Infãncia
No Plantão, as apreensões dos 
infratores foram confirmadas 
e eles ficaram à disposição da 
Vara da Infância e Juventude. 

Vítima foi elavada ao Hospital de Base

Dupla agressora foi levada e apreeniida no Plantão

Ele funcionou na Base da 
Polícia Rodoviária Federal 
de Rio Preto na manhã desta 
terça-feira (30) e vacinou 92 
motoristas, a maior parte ca-
minhoneiros. 

O posto itinerante de vaci-
nação contra o vírus Influenza 
é da Secretaria Municipal de 
Saúde e atendeu passageiros 
entre as 7h30 e 11h30. 

A vacinação está abai-
xo da porcentagem neces-
sária à véspera do período 
do ano em que as pessoas 
mais ficam gripadas. Por isso 
a ideia do posto itinerante. 
Os vacinadores tinham o ob-
jetivo de alertar os caminho-
neiros, mas quem pertence 
aos grupos de risco que parou 
também foi vacinado. 

Na média, 45,4% dos rio-

Posto de vacinação na base 
da PRF atende 92 motoristas

CONTRA GRIPE

-pretenses se imunizaram. O 
grupo que mais se imunizou 
foi o de servidores de Saúde, 
com 68,8%.  O grupo de idosos, 
o primeiro objetivo da vacina 
contra a o vírus Influenza, 
apenas pouco mais da metade 
se vacinou. Apenas 55,7%. As 
crianças também não estão se 
imunizando contra a gripe. Fo-
ram apenas 36%.  Professores 
pouco mais de 27%

O objetivo era alertar 
os caminhoneiros, mas 
quem pertence aos gru-
pos de risco que parou 
também foi vacinado

Posto itinerante de vacina contra gripe na BR 153 atende 92 motoristas

Jovem 
baleado na 
cabeça morre 
no hospital

Lucas Alberto Haia-
no, de 24 anos, morreu 
no Hospital de Base de 
Rio Preto, na tarde desta 
segunda-feira, 30, onde 
deu entrada na noite do 
domingo, após ser balea-
do na cabeça e no ombro 
esquerdo em uma rua da 
Vila Toninho. 

Segundo o boletim 
de ocorrência, a vítima 
caminhava em direção ao 
seu veículo quando uma 
motocicleta de cor preta, 
possivelmente uma Hon-
da CG Titan de modelo 
antigo, se aproximou e o 
piloto fez vários disparos 
com arma de fogo. 

Testemunhas conta-
ram que o autor do aten-
tado era de cor branca, 
alto, magro, vestia uma 
blusa branca e usava um 
capacete preto.   A vítima 
foi socorrida por popu-
lares para a UPA da Vila 
Toninho e depois ao HB. 
A Delegacia de Homicí-
dios investiga o homi-
cídio.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Ataques de pitbull
Um morador da Vila São 

Jorge, de 31 anos, procurou a 
Central de Flagrantes de Rio 
Preto, na manhã desta segun-
da-feira, 30, para denunciar 
reiteirados ataques de um 
cachorro pitbull.

Escapa
Ele disse à polícia que em 

três oportunidades o animal, 
que pertence a um vizinho, 

escapou e invadiu a sua casa, 
onde mordeu seu cachorro de 
estimação. 

No último dia 26, às 18h15, 
a vítima estava na frente de 
sua residência quando o cão 
apareceu e a mordeu num dos 
braços. 

O caso foi registrado como 
omissão de cautela na guarda 
ou condução de animais e será 
investigado pelo 3º DP.

VIZINHO DENUNCIA

Arquivo Dhoje

Carga de madeira apreendida na BR fica apreendida em patio de Jaci

Perfil falso 
em app gera 
prejuízo a 
rio-pretense

Um rio-pretense, de 
56 anos, morador no bair-
ro Bela Vista, perdeu R$ 
1.790,00 ao fazer uma 
transferência bancária 
para um golpista que se 
passou por seu irmão. 

Perfil
Conforme boletim de 

ocorrência registrado na 
noite desta segunda-fei-
ra, 30, no Plantão Poli-
cial, o criminoso criou um 
perfil falso no WhatsApp 
em nome do familiar da 
vítima e passou a pedir 
ajuda financeira. 

Pix
Para a polícia, o ho-

mem alegou que foi con-
vencido a fazer o PIX 
para conta indicada pelo 
hacker. 

Investigação
Registrado como es-

telionato, o caso segue 
sendo investigado pelo 6º 
Distrito Policial.

Da REDAÇÃO

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Botijão 
provoca 
incêndio em 
residência

O 3º DP de Rio Preto 
vai investigar se um in-
cêndio ocorrido em uma 
residência, no bairro João 
Paulo II, na Região Norte 
da cidade, foi acidental ou 
criminoso. 

Quando uma viatura 
da Polícia Militar chegou 
no endereço, nesta segun-
da-feira, 30, encontrou o 
fogo já controlado pelo 
Corpo de Bombeiros. 

Gás
Para a guarnição, foi 

informado que havia um 
botijão de gás atrás da 
porta do quarto do imóvel, 
com a mangueira cortada 
e o registro ligado, lançan-
do chamas contra a porta 
do cômodo. 

Segundo relato dos 
bombeiros, o outro peda-
ço da mangueira estava 
acoplado ao fogão. 

O proprietário da resi-
dência, que estava vazia, 
não foi localizado pela PM. 
Segundo vizinhos, a víti-
ma trabalha em Guapiaçu. 

Da REPORTAGEM

Divulgação

Segundo o boletim 
de ocorrência, os 
acusados têm 14 e 
16 anos e a vítima 15 
anos; os agressores 
dicaram á disposi-
ção da Justiça

Apreensão fica em Jaci
Em fiscalização a Polícia 

Ambiental abordou um cami-
nhão transportando madeira 
nativa, na manhã desta terça-
-feira, 31, o veículo vinha do 
município de Rio Branco – AC 
para Mogi das Cruzes-SP. 

A carreta transportava 
36,2183 metros cúbicos de 
madeira sendo: 20,1539 viga 
de jequitibá, 11,3232 de pran-
cha de jequitibá, 1,6875 de 

caibro de jequitibá, 1,1800 de 
vigota de jequitibá, além de 
tabuas de roxinho. O valor da 
carga apreendida é  estimado 
em torno de R$ 45 mil. 

O veículo foi escoltado até 
Jaci no pátio da Festa do Mi-
lho onde foi descarregado. A 
madeira foi depositada no Lar 
São Francisco da Providência 
Divina em Jaci, o veículo apre-
endido.

MADEIRA

Pedestre roubado a pauladas
Um rio-pretense, de 38 

anos, foi agredido a pau-
ladas por dois assaltantes 
enquanto caminhava na 
avenida Marginal Fernando 
Correa Pires, na Vila Reden-
tora, em Rio Preto.

O  rou bo  acont e c e u 
às 23 horas do domingo, 
29. Os marginais fugi-
ram para rumo ignora-
do com o celular e car-
tão bancário do pedestre. 
O 1º DP investiga.

Divulgação

Divulgação

Arquivo Claudio Lahos
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O prefeito Edinho Araújo 
(MDB), o secretário de Saúde, 
Aldenis Borim, e o Procura-
dor Geral do Município, Luiz 
Roberto Thiesi, decidiram 
que a partir desta quarta-fei-
ra (1º) volta a ser obrigatório 
o uso de máscara em locais 
fechados em Rio Preto. Em 
lugares públicos ela continua 
a ser facultativa. A prefeitura 
publica decreto nesta quarta-
-feira com as novas regras. 
A decisão vem na sequência 
do aumento do número de ca-
sos de Convid. Nos últimos 15 
dias eles duplicaram. O médi-
co André Baitello, da Saúde, 
admite que nas próximas se-
manas a cidade vai assistir um 
aumento no número de casos 
de internações pela doença, 
embora os casos registrados 
sejam leves, segundo ele. 
O promotor de Justiça da 
Saúde local, Gilberto Mene-
zello Romani, havia antecipa-
do ao prefeito que o Comitê 
da Procuradoria Geral de Jus-
tiça (PGJ) havia detectado au-
mento dos casos e ele aconse-
lhou a volta do equipamento 
de segurança.
 
Rio Preto 2ª
O assunto vinha sendo debati-
do na secretaria desde o cres-
cimento dos casos. A PGJ tem 
uma tabela de internações em 
quer a região de Rio Preto é 
a segunda com mais interna-
ções nesta semana, com mais 
de 54% dos leitos para Covid 
ocupados. Perde apenas para 
a região de Presidente Pru-
dente, com mais de 77% dos 
leitos ocupados. 
O decreto determina ainda 
a volta do uso do álcool gel 
70% em todos os estabeleci-
mentos e um grupo de acom-
panhamento nas empresas 
para afastar os funcionários 
suspeitos ou positivados com 
a doença. O objetivo, segun-
do a Prefeitura, é evitar que a 
doença volte a tomar grandes 
proporções. 
Para André Baitello, apenas a 
vacina é a saída para evitar a 
doença na forma mais grave. 
Para isso, convoca todos que 
precisam tomar a terceira e a 
quarta dose a voltar aos cen-
tros de vacinação. Eles estão 
nas 28 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) do município.

Máscara é obrigatória em 
local fechado em Rio Preto

A PARTIR DE HOJE

Eles não são obrigató-
rias em locais públicos 
abertos, mas estão 
mantidas no transporte 
coletivo

Olímpia recebe nesta se-
mana o “ADIT Share”, maior 
fórum sobre multipropriedade 
e timeshare da América do Sul. 
O evento acontece nos dias 2, 3 
e 4 de junho, no Thermas dos 
Laranjais reunindo os maiores 
players do País nesta indústria 
que, no ano passado, fechou 
com valor geral de vendas 
(VGV) de R$ 28,3 bilhões. 

Olímpia se consolida como 
um dos três destinos com a 
maior oferta de empreendi-
mentos hoteleiros multipro-
priedade do Brasil, ao lado de 
Gramado e Caldas Novas, e 
um dos que apresentam maior 
potencial de expansão para os 

DESTAQUE

Olímpia já é terceira em multipropriedades
próximos anos. 

Atualmente, o destino con-
ta com quatro resorts operan-
do no modelo multiproprieda-
de. Juntos, eles somam 3.314 
apartamentos e 53.838 frações 
imobiliárias. Para os próximos 
anos – levando em conta os 
novos empreendimentos já 
anunciados – Olímpia passará 
a contar com sete resorts de 
multipropriedade, totalizando 
5.552 apartamentos e 120.794 
frações imobiliárias. 

Gramado, com nove em-
preendimentos de multipro-
priedade, e Caldas Novas, com 
18, possuem respectivamente 
58.913 e 116.427 frações imo-

biliárias. 

O que é?
O modelo de multiproprie-

dade - comum nos EUA e na 
Europa, mas que no Brasil 
ganhou tração há dez anos - se 
caracteriza pela aquisição de 
um imóvel de forma comparti-
lhada, dividindo-o, no tempo, 
com outros proprietários. 

Segundo o relatório Cená-
rio do Desenvolvimento da 
Multipropriedade no Brasil, 
produzido pela Caio Calfat 
Real Estate Consulting, o Bra-
sil possui hoje 128 empreen-
dimentos neste sistema, um 
crescimento de 17% em relação 

a 2020, e com uma taxa média 
de crescimento de 24% ao ano - 
nos últimos quatro anos. 

Esses 128 empreendimen-
tos totalizaram 23.313 aparta-
mentos, um aumento de 17% 
em relação a 2020, e 565.439 
frações imobiliárias (cresci-
mento de 31%). Do VGV de 
28,3 bilhões, 51% foram já co-
mercializados e 49% permane-
cem em estoque. O valor médio 
da fração (considerando uso de 
1 semana por ano) no Sudeste 
está em R$ 21.240. 

Os 3 maiores destinos de 
multipropriedade no Brasil: 
Caldas Novas (GO),  Gramado 
(RS) e Olímpia.

O aumento dos casos provocou decreto do prefeito obrigando o retorno do uso das máscaras em locais fechados a partir desta quarta

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Olímpia ganha destaque e já terceira maior em multipropriedade

QUEIMADAS

Ação preventiva será nesta sexta-feira às 10h
O comitê de combate a 

queimadas de Rio Preto anun-
ciou nesta terça-feira (31) o 
início do manejo controlado 
de fogo para proteger a Flo-
resta do Noroeste Paulista e a 
Estação Ecológica. O primeiro 
trecho a ser queimado terá 
24,5 hectares e será atrás do 
Parque Tecnológico, segundo 
o Coronel Teixeira, do Corpo 
de Bombeiros.  

O Aceiro Negro, como é 
tecnicamente chamado, vai 
queimar a biomassa de vege-
tação exótica (que não é natu-
ral) composta por braquiara 
e colonhão. Essa margem vai 
impedir que caso o loca volte 
a pegar fogo como nos dois 
últimos anos ele não chegue à 
área de floresta. A queima vai 
ser executada pelo Corpo de 
Bombeiros. O gestor da Funda-

ção Florestal Alirio Fabio falou 
sobre a difícil burocracia para 
fazer o Aceiro, mas que ele é 
extremamente importante.   

O Major Edmilson Santa-
na Branco disse que por ser 
estranho uma corporação que 
à princípio existe para com-
bater os incêndios, promover 
essa ação. O Coronel Teixeira 
informou que ela é preventiva 
para evitar que uma das raras 
florestas de mata nativa do 
estado, desapareça. Ela vai ser 
realizada na próxima sexta-fei-
ra (10) às 10h. Esse e o melhor 
horário, permite que a fumaça 
se dissipe mais rapidamente 
e evita maiores transtornos 
para animais e moradores da 
região. 

Os outros trechos serão 
queimados terça e sexta-feira 
subsequentes às margens da 

Educação 
convoca novos 
professores  
aprovados

A Secretaria de Edu-
cação de Rio Preto está 
convocando mais um gru-
po de professores PEB I 
e II aprovado no proces-
so seletivo 01 e 02/2021 
para assumir cargos em 
caráter temporário para 
substituição no Ensino 
Fundamental (Ciclos I e II 
-1º aos 5º anos e Ciclos III 
e IV - 6º ao 9º ano e EJA 
– Educação de Jovens e 
Adultos da Rede Munici-
pal de Ensino). 

Os convocados de-
verão comparecer nesta 
quarta-feira, 1 de junho, 
nos horários pré-estabele-
cidos às 8h30 e às 14h na 
sede da Secretaria, na Rua 
General Glicério, 3947 – 
Redentora. Os atrasados 
ou ausentes terão os dias 
2 e 3 para nova oportuni-
dade com atendimento às 
8h30 ou às 14h30. 

Desistência
O não comparecimen-

to do convocado no prazo 
estabelecido será consi-
derado como desistência. 

Documentos 
Para entrega da docu-

mentação para contrata-
ção, os convocados terão o 
prazo máximo de 20 dias 
para se apresentar na Co-
ordenadoria de Pessoal, 
na Avenida Alberto Anda-
ló, 3030, 3° andar, Centro, 
mediante agendamento. 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Em apenas 14 dias Rio 
Preto registrou novos 3.733 
casos de Covid com 3 mortes 
no período. Destes, 1016 foram 
detectados pelo teste PCR e 
2.717 pelo antígeno. Apenas 
no dia 26 de maio foram 387. 

O aumento dos casos havia 
sido antecipado pelo médico 
André Baitello, em audiência 
pública na Câmara Municipal. 
Ele disse que eles tinham cres-

COVID

Quase 4 mil novos casos em 14 dias
cido 3 vezes em apenas 15 dias. 
Os óbitos foram um no dia 17 e 
outros dois no dia 23. 

Nesta terça-feira (31) 31 
pessoas de Rio Preto e região 
estavam internadas com a 
doença. Nove na UTI e 23 na 
enfermaria. 

Os casos de rio-pretenses 
internados são 6 em UTIs e 11 
em enfermarias. 

A Secretaria também aler-

ta para a vacinação, que está 
abaixo do índice indicado. 
Faltaram para tomar a segun-
da dose, 24.253 pessoas e para 
a terceira, 140.187, ou 30% da 
população de Rio Preto. 

Esse é o principal motivo 
que levou o prefeito e o secre-
tário de saúde decidirem pelo 
retorno do uso obrigatório das 
máscaras em locais públicos a 
junho.

O aumento dos ca-
sos provocou decre-
to do prefeito 
obrigando o retorno 
do uso das másca-
ras em locais 
fechados

Avenida Bento Abelaira. So-
mente depois é que o Asseiro 
será feito na parte do terreno 
que pertence a Mirassol. O 
vice-prefeito Orlando Bolçone 
(União Brasil) disse que todo 
o procedimento necessitou da 
liberação de uma licença da 
Cetesb. Será usado o mesmo 
modelo eito no Jalapão, que 
protegeu a área do arque que 
existe naquela região, no Esta-
do do Tocantins.   

O Major Dalerck, coman-
dante do 4º Batalhão da Polícia 
Ambiental disse que a queima 
é preventiva e que “perdemos 
muito nos últimos dois últimos 
anos e eu não queria ver nova-
mente o fogo” e permitir que a 
floresta “perder todo o atributo 
ambiental”. As queimadas se-
rão monitoradas e realizadas e, 
trechos subsequentes.

Divulgação
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The Champions
O brasileiro Vinicius Júnior é escolhido 
como revelação da Champions nesta 
temporada.

Polêmica
O Santos indicou o Morumbi como seu 
estádio para o mata-mata da Sul-A-
mericana. São Paulo se disse surpreso

Rio Preto Weilers vence o Santos 
Tsunami e engata 4ª vitória seguida

FOOTBALL

A rio-pretense, Marilza 
Saldanha, da Briani Assessoria 
Esportiva, continua fazendo 
história. No domingo (29), 
ela fi cou em segundo lugar na 
disputa da sua categoria na 
20ª edição do Ironman Brasil, 
em Jurerê Internacional, em 
Florianópolis, garantindo vaga 
para o Campeonato Mundial 
do Ironman, que será em 
Kailua-Kona, no Hawai, em 
outubro. 

A triatleta ficou muito 

VAGA NO MUNDIAL

Rio-pretense fica em 
2º no Ironman Brasil

emocionada com mais essa 
conquista em sua carrei-
ra. Marilza fez o tempo de 
1h15m44s nos 3,8 km de na-
tação, 06h20m58s nos 180 
km de ciclismo e 03h59m25s 
nos 42,1 km de corrida. Ela 
fi cou com o segundo lugar na 
categoria 55/59. 

Treino
“Treinei muito para con-

seguir essa colocação e essa 
tão sonhada vaga no Mundial. 
Agora é continuar os treinos 
e enfrentar mais esse grande 
desafi o”, afi rmou Marilza.

A vitória diante do San-
tos Tsunami garante os 
playoffs, independente 
do resultado

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Doação
Membros da torcida 

organizada do Mirassol, 
conhecida com “Fúria do 
Leão”, fi zeram uma doação 
ao Lar de Velhinhos da 
cidade nesta semana. Com 
cerca de 90 associados, os 
torcedores arrecadaram 80 
peças de roupas, agasalhos 
e cobertores para entregar 
à instituição. 

CAD
A equipe de basquete 

sobre rodas do CAD/Vetnil/
Smel de Rio Preto conheceu 
nesta segunda-feira (30) os 
seus adversários e os pri-
meiros jogos do Campeona-
to Paulista da modalidade. 
O CAD é o atual campeão da 
competição. O primeiro jogo 
deste ano será no dia 16/06, 
diante do Magic Hands. No 
dia 30 de julho encara o Ga-
decamp, fora de casa.  

CAD 2
O dirigente do CAD, Pau-

lo César Jatobá, recebeu da 
Confederação Brasileira de 
Basquetebol em Cadeira de 
Rodas o pedido de convoca-
ção de dois dos seus atletas 
para integrarem a seleção 
brasileira. Os atletas Erick 
Epaminondas da Silva e 
Eduardo Alexandre da Silva 
foram convocados para re-
presentar a seleção na Copa 
América que será realizada 
em São Paulo, do dia 9 ao 
dia 19 de julho

AMÉRICA

Justiça quer bloquear dinheiro da 
venda de zagueiro para pagar dívidas

A Justiça do Trabalho enca-
minhou na última sexta-feira 
(27) um ofício para a Confe-
deração Brasileira de Futebol 
(CBF) e a Federação Paulista 
de Futebol (FPF) para que 
informe os termos do contrato 
de venda do zagueiro Diego 
Carlos do Sevilla para o Aston 
Villa. A negociação foi realiza-
da por cerca de 30 milhões de 
euros (aproximadamente R$ 
150 milhões). 

No ofício, assinado pela ju-
íza do trabalho substituta, Ana 

Paula Silva Campos Miskulin, 
a Justiça também pede que 
bloqueie os valores presentes 
ou futuros depositados ao 

América. O clube rio-pretense 
tem direito a uma parcela da 
venda do jogador por ser uma 
das equipes formadoras do 
atleta. 

Pela base
Diego Carlos passou pela 

base do Rubro entre 2009 
e 2010. Por conta do meca-
nismo de solidariedade da 
FIFA, uma parte do valor ne-
gociação deve ser transferida 
para o América. O clube passa 
por dificuldades financeiras 
e recentemente chegou a ter 
energia cortada no estádio 
Teixeirão por conta de atraso 
no pagamento de dívidas.

Rio Preto Weilers vence o Santos Tsunami por 55 a 0 e engata 4ª vitória seguida

Diego Carlos passou pela base do Rubro entre 2009 e 2010

Da REPORTAGEM 

Vinicius LIMA

O Rio Preto Weilers enca-
rou no domingo (29) o Santos 
Tsunami no Campus Moura 
Lacerda em Ribeirão Preto e 
conquistou sua quarta vitória 
em quatro jogos na SPFL 2022 
– Série Diamante. Desta vez o 
placar foi de 55 a 0, e com isso, 
os atuais campeões já estão 
classifi cados para a próxima 
fase do estadual. 

O Weilers deu o tom de 
como seria a partida no Ki-
ckoff, ao fazer um onside kick 
e recuperar a bola para seu ata-
que entrar em campo. Logo na 
primeira jogada o quarterback 
Cody Lamoreaux  encontra 
conexão com o wide receiver 
João Henrique Mendes e o 
primeiro touchdown do jogo 
acontece, sem conversão de 
extrapoint. 

Novamente a equipe de Rio 
Preto tenta o onside kick, mas 
dessa vez não obtém sucesso. 
O ataque do Santos tem sua 
primeira oportunidade de pon-
tuar, mas depois de um three 
and out o ataque Weilers retor-
na, e logo anota o seu segundo 
touchdown no jogo: passe 
de Cody para o wide receiver 

Thalys Almeida . Desta vez o 
chute do kicker Adolfo “Ganso” 
é bom e o placar fi ca 13 a 00 a 
favor do Weilers. 

Enquanto o ataque do 
Santos é facilmente bloque-
ado pela defesa do Weilers, 
o ataque do time de São José 
do Rio Preto anota mais um 
touchdown quando volta a 
campo. Em passe para o wide 

receiver Renato Munford, o 
QB Cody Lamoreaux coman-
da o ataque para aumentar a 
diferença do placar no fi nal do 
primeiro quarto para a 20 a 
00, como mais um extrapoint 
convertido. 

Com o quarterback Lucas 
Caravita  no comando as ações, 
o ataque do Weilers realiza 
mais uma campanha com 

sucesso. Passe para o wide 
receiver João Henrique Men-
des, que mais uma vez chega 
a endzone adversária. O extra 
point é convertido e a partida 
fi ca 27 a 0. 

Em uma terceira para dez, 
o Santos é interceptado e o 
cornerback Luan Gomes (25) 
faz mais um touchdown para 
o Weilers. Em uma conversão 

de dois pontos, o quarterback 
Lucas Caravita corre e conse-
gue a pontuação, ampliando o 
placar para 35 a 0 a favor dos 
atuais campeões estaduais. 

No fi nal do primeiro tem-
po, o ataque do Tsunami foi 
produzindo algumas coisas, 
mas na quarta descida quando 
foi tentar um fake punt acabou 
errando e a bola voltou para o 

Weilers. Em uma boa corrida 
do QB Lucas Caravita, o time 
de São José do Rio Preto anota 
mais uma TD e vai para o in-
tervalo liderando por 42 a 0 o 
Kicker Ganso anotou mais um 
extrapoint). 

No início do segundo tem-
po, o Santos até chega na 
redzone adversária após dois 
onside kick onde teve sucesso. 
Porém, de nada adiantou: 
além de não conseguir entrar 
na endzone, o time da baixada 
santista errou o fi eld goal e per-
maneceu com zero no placar. 

Em corrida do running back 
Pedro Matos (35), o Weilers 
amplia a vantagem, e com mais 
um extrapoint convertido o 
placar foi para 49 a 0. 

O quarterback Cody Lamo-
reaux voltou a campo e próxi-
mo dos dois minutos finais, 
anotou o TD dele com uma boa 
corrida, fechando o placar em 
55 a 00, exatamente o mesmo 
da vitória na partida anterior 
diante do Scelta Guardians. 

A vitória diante do Santos 
Tsunami garante o Weilers 
nos playoffs, independente do 
resultado que a equipe tiver em 
sua próxima partida que será 
contra o Spartans Football, 
no dia 12 de junho. Porém, 
os atuais campeões ainda não 
estão confi rmados na primeira 
colocação do grupo A, pois 
ainda podem ser alcançados 
justamente por seu último 
adversário da fase regular na 
tabela.

O time de voleibol feminino 
de Rio Preto/Smel/América 
venceu na sua estreia na Liga 
da APV, no domingo (29). A 
equipe do técnico Adenílson 
Ambrózio bateu Artur Noguei-
ra, por 3 sets a 0, na casa das 
adversárias. O próximo jogo 
do time será também fora de 
casa, no dia 12 de junho, em 
São Carlos, às 10 horas, com 
as donas da casa. 

“Depois de quatro meses 
treinando forte, mas sem jogar 
essa vitória foi muito impor-
tante. É sempre bom começar 
uma competição com vitória. 

LIGA APV

Vôlei de Rio Preto 
vence na estreia

A equipe se comportou mui-
to bem dentro do planejado, 
agora é adquirir ritmo de jogo 
com as competições e ir ajus-
tando as deficiências apre-
sentadas. É muito importante 
jogar, pois nos dá parâmetro 
para planejar os treinamentos. 
Quando só treinamos, acaba-
mos planejando treinamentos 
globais, então trabalhar o mais 
específi co possível é muito im-
portante para a evolução das 
atletas e da equipe”, afi rmou 
o treinador. 

O time se prepara para 
encarar o Paulistão também. 
As meninas devem estrear no 
Paulista, no dia 23 de julho, às 
19h, diante do Santos.

Da REPORTAGEM

Por ter sido jogador 
de base, por conta 
do mecanismo de 
solidariedade da 
FIFA, uma parte do 
valor negociação 
deve ser transferida 
para o América.

O brasileiro Vinicius Júnior é escolhido 
como revelação da Champions nesta 

Divulgação

Divulgação

Vinicius Lima 



  |  A7DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quarta-feira, 1º de junho de 2022 PUBLICIDADE LEGAL

Edital de Notificação

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. 
(CNPJ nº 59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dis-
põe o art. 13, parágrafo único, da Lei 9656/98, e item 4.1, 
da Súmula 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-
-ANS, notifica os consumidores abaixo relacionados, para re-
gularizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta 
data, no setor de atendimento ao cliente, localizado 1º andar 
do nosso prédio na Avenida Murchid Homsi, 1275 - Vila Diniz 
- CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:
CPF: 076.504.128; contrato nº 10538, valor devido: R$ 
324,32, referente às competências de 02/2022, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 105. CPF: 
397.617.278; contrato nº 39259, valor devido: R$ 1.056,65, 
referente às competências de 01/2022, 02/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 229. CPF: 
974.170.418; contrato nº 41299, valor devido: R$ 992,27, re-
ferente às competências de 01/2022, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 140. CPF: 
153.853.358; contrato nº 52806, valor devido: R$ 357,92, re-
ferente às competências de 03/2022, 04/2022, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 131. CPF: 
382.204.198; contrato nº 58881, valor devido: R$ 275,30, re-
ferente às competências de 12/2021, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 171. CPF: 
490.963.998; contrato nº 59882, valor devido: R$ 268,95, re-
ferente às competências de 01/2022, 11/2021, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 321. CPF: 
433.526.388; contrato nº 61675, valor devido: R$ 121,67, re-
ferente às competências de 04/2022, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 50. CPF: 446.662.698; 
contrato nº 62443, valor devido: R$ 148,46, referente às com-
petências de 01/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 130. CPF: 404.767.538; contrato nº 
64725, valor devido: R$ 380,74, referente às competências 
de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 180. CPF: 086.391.038; contrato nº 
74553, valor devido: R$ 1.159,79, referente às competências 
de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 190. CPF: 400.111.138; contrato nº 
78622, valor devido: R$ 484,01, referente às competências 
de 01/2022, 02/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 229. CPF: 018.992.568; contrato nº 
79500, valor devido: R$ 1.769,57, referente às competências 
de 01/2022, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 281. CPF: 542.159.868; contrato nº 
83580, valor devido: R$ 761,58, referente às competências 
de 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 50. CPF: 518.498.318; contrato nº 83755, 
valor devido: R$ 511,09, referente às competências de 
01/2022, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 311. CPF: 534.611.408; contrato nº 87171, 
valor devido: R$ 422,19, referente às competências de 
01/2022, 02/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 229. CPF: 500.548.858; contrato nº 90375, 
valor devido: R$ 748,84, referente às competências de 
02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 190. CPF: 329.763.718; contrato nº 93359, 
valor devido: R$ 497,88, referente às competências de 
01/2022, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 311. CPF: 430.564.048; contrato nº 93690, 
valor devido: R$ 543,19, referente às competências de 
01/2022, 02/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 249. CPF: 384.439.488; contrato nº 93803, 
valor devido: R$ 223,47, referente às competências de 
11/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 191. CPF: 412.175.138; contrato nº 94668, valor 
devido: R$ 939,54, referente às competências de 02/2022, 
03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 170. CPF: 147.298.598; contrato nº 97483, valor 
devido: R$ 843,64, referente às competências de 02/2022, 
03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 190. CPF: 556.007.368; contrato nº 97663, valor 
devido: R$ 207,09, referente às competências de 01/2022, 
02/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 229. CPF: 065.940.915; contrato nº 97762, valor 
devido: R$ 150,64, referente às competências de 03/2022, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
81. CPF: 469.494.518; contrato nº 98236, valor devido: R$ 
236,87, referente às competências de 03/2022, 04/2022, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
131. CPF: 460.717.938; contrato nº 98572, valor devido: R$ 
597,77, referente às competências de 01/2022, 02/2022, 
12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 385. CPF: 438.748.148; contrato nº 100383, valor 
devido: R$ 354,95, referente às competências de 01/2022, 
12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 291. CPF: 565.389.188; contrato nº 100824, valor 
devido: R$ 255,27, referente às competências de 02/2022, 
03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 180. CPF: 373.005.608; contrato nº 101444, valor 
devido: R$ 505,02, referente às competências de 01/2022, 
12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 291. CPF: 548.078.398; contrato nº 101492, valor 
devido: R$ 247,69, referente às competências de 02/2022, 
03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 180. CPF: 286.651.438; contrato nº 102284, valor 
devido: R$ 456,19, referente às competências de 02/2022, 
03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 170. CPF: 564.639.078; contrato nº 102342, valor 
devido: R$ 236,87, referente às competências de 01/2022, 
02/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 229. CPF: 459.758.458; contrato nº 102665, valor 

devido: R$ 212,19, referente às competências de 01/2022, 
02/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 229. CPF: 446.705.928; contrato nº 103258, valor 
devido: R$ 235,50, referente às competências de 01/2022, 
12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 301. CPF: 222.814.978; contrato nº 104663, valor 
devido: R$ 218,13, referente às competências de 03/2022, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
71. CPF: 564.444.928; contrato nº 105364, valor devido: R$ 
252,42, referente às competências de 11/2021, 12/2021, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
352. CPF: 519.144.838; contrato nº 106246, valor devido: R$ 
247,66, referente às competências de 01/2022, 12/2021, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
311. CPF: 364.154.108; contrato nº 106846, valor devido: R$ 
186,71, referente às competências de 03/2022, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 81. CPF: 
467.856.658; contrato nº 107103, valor devido: R$ 492,72, re-
ferente às competências de 01/2022, 12/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 311. CPF: 
583.696.838; contrato nº 107422, valor devido: R$ 129,73, re-
ferente às competências de 12/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 161. CPF: 239.624.528; 
contrato nº 107434, valor devido: R$ 516,35, referente às 
competências de 01/2022, 12/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 291. CPF: 585.480.548; 
contrato nº 108278, valor devido: R$ 219,19, referente às 
competências de 01/2022, 02/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 239. CPF: 586.427.388; 
contrato nº 108780, valor devido: R$ 219,23, referente às 
competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 352. CPF: 181.455.558; 
contrato nº 108895, valor devido: R$ 547,99, referente às 
competências de 01/2022, 12/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 291. CPF: 289.315.358; 
contrato nº 108902, valor devido: R$ 452,48, referente às 
competências de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 190. CPF: 568.305.958; 
contrato nº 109156, valor devido: R$ 390,67, referente às 
competências de 01/2022, 12/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 311. CPF: 390.651.078; 
contrato nº 109180, valor devido: R$ 356,09, referente às 
competências de 01/2022, 12/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 291. CPF: 478.649.648; 
contrato nº 109329, valor devido: R$ 298,32, referente às 
competências de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 170. CPF: 441.132.768; 
contrato nº 110070, valor devido: R$ 257,83, referente às 
competências de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 170. CPF: 455.838.678; 
contrato nº 110312, valor devido: R$ 360,75, referente às 
competências de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 195. CPF: 588.676.508; 
contrato nº 110435, valor devido: R$ 241,16, referente às 
competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 352. CPF: 588.676.508; 
contrato nº 110435, valor devido: R$ 240,97, referente às 
competências de 01/2022, 02/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 229. CPF: 251.667.538; 
contrato nº 110438, valor devido: R$ 870,33, referente às 
competências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 131. CPF: 286.011.928; 
contrato nº 110445, valor devido: R$ 213,67, referente às 
competências de 01/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 130. CPF: 453.855.348; contrato 
nº 110922, valor devido: R$ 801,03, referente às competên-
cias de 01/2022, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 301. CPF: 359.846.498; contrato 
nº 111028, valor devido: R$ 819,21, referente às competên-
cias de 01/2022, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 291. CPF: 198.491.068; contrato 
nº 111370, valor devido: R$ 608,28, referente às competên-
cias de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 141. CPF: 169.845.738; contrato 
nº 111546, valor devido: R$ 643,75, referente às competên-
cias de 01/2022, 02/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 229. CPF: 355.245.628; contrato 
nº 111758, valor devido: R$ 633,23, referente às competên-
cias de 01/2022, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 291. CPF: 408.748.568; contrato 
nº 111998, valor devido: R$ 318,28, referente às competên-
cias de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 170. CPF: 297.679.568; contrato 
nº 112013, valor devido: R$ 667,92, referente às competên-
cias de 01/2022, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 291. CPF: 591.083.968; contrato 
nº 112234, valor devido: R$ 262,67, referente às competên-
cias de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 352. CPF: 442.738.538; contrato 
nº 112311, valor devido: R$ 661,84, referente às competên-
cias de 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 301. CPF: 
443.329.268; contrato nº 113584, valor devido: R$ 262,67, re-
ferente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 352. CPF: 
325.549.958; contrato nº 113827, valor devido: R$ 472,96, re-
ferente às competências de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 352. CPF: 
425.218.718; contrato nº 114120, valor devido: R$ 400,13, re-
ferente às competências de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 170. CPF: 
582.528.068; contrato nº 114482, valor devido: R$ 262,75, re-
ferente às competências de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 170. CPF: 
223.679.828; contrato nº 114631, valor devido: R$ 463,45, re-
ferente às competências de 01/2022, 12/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 311. CPF: 
447.687.408; contrato nº 114733, valor devido: R$ 115,29, re-
ferente às competências de 01/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 130. CPF: 400.380.868; 
contrato nº 114823, valor devido: R$ 722,78, referente às 

competências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 141. CPF: 467.494.158; 
contrato nº 115105, valor devido: R$ 131,96, referente às 
competências de 11/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 191. CPF: 466.011.968; contrato 
nº 115240, valor devido: R$ 229,60, referente às competên-
cias de 01/2022, 02/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 239. CPF: 268.273.658; contrato 
nº 115262, valor devido: R$ 310,53, referente às competên-
cias de 01/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 130. CPF: 413.885.548; contrato nº 
115483, valor devido: R$ 275,49, referente às competências 
de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 180. CPF: 589.244.408; contrato nº 
115607, valor devido: R$ 276,41, referente às competências 
de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 131. CPF: 535.036.528; contrato nº 
115635, valor devido: R$ 262,59, referente às competências 
de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 190. CPF: 397.779.308; contrato nº 
115722, valor devido: R$ 400,00, referente às competências 
de 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 352. CPF: 392.476.718; contrato nº 
115833, valor devido: R$ 429,74, referente às competências 
de 01/2022, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 291. CPF: 032.880.955; contrato nº 
115856, valor devido: R$ 429,74, referente às competências 
de 01/2022, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 311. CPF: 401.194.458; contrato nº 
115968, valor devido: R$ 275,41, referente às competências 
de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 190. CPF: 595.449.478; contrato nº 
116065, valor devido: R$ 262,46, referente às competências 
de 01/2022, 02/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 229. CPF: 594.029.578; contrato nº 
116111, valor devido: R$ 262,62, referente às competências 
de 01/2022, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 291. CPF: 579.105.288; contrato nº 
116195, valor devido: R$ 281,93, referente às competências 
de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 131. CPF: 590.255.278; contrato nº 
116285, valor devido: R$ 257,02, referente às competências 
de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 170. CPF: 576.063.208; contrato nº 
116296, valor devido: R$ 180,04, referente às competências 
de 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 166. CPF: 378.365.738; contrato nº 116524, 
valor devido: R$ 346,60, referente às competências de 
11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 352. CPF: 558.584.348; contrato nº 
116896, valor devido: R$ 229,71, referente às competências 
de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 170. CPF: 594.555.628; contrato nº 
117007, valor devido: R$ 262,46, referente às competências 
de 01/2022, 02/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 229. CPF: 568.217.418; contrato nº 
117257, valor devido: R$ 1.052,44, referente às competên-
cias de 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 293. CPF: 
401.115.428; contrato nº 117260, valor devido: R$ 346,32, 
referente às competências de 01/2022, 02/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 229. 
CPF: 572.358.668; contrato nº 117456, valor devido: R$ 
283,47, referente às competências de 11/2021, 12/2021, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
352. CPF: 602.263.050; contrato nº 117459, valor devido: R$ 
879,39, referente às competências de 01/2022, 11/2021, 
12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 467. CPF: 396.598.248; contrato nº 117921, valor 
devido: R$ 302,74, referente às competências de 01/2022, 
02/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 249. CPF: 318.519.138; contrato nº 117939, valor 
devido: R$ 463,17, referente às competências de 01/2022, 
02/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 229. CPF: 468.976.688; contrato nº 118111, valor 
devido: R$ 459,27, referente às competências de 02/2022, 
03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 180. CPF: 598.157.278; contrato nº 118134, valor 
devido: R$ 241,39, referente às competências de 02/2022, 
03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 165. CPF: 225.084.838; contrato nº 118335, valor 
devido: R$ 463,45, referente às competências de 01/2022, 
12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 291. CPF: 472.060.968; contrato nº 118389, valor 
devido: R$ 713,41, referente às competências de 01/2022, 
02/2022, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 385. CPF: 593.892.358; contrato nº 
118446, valor devido: R$ 99,88, referente às competências 
de 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 150. CPF: 586.238.828; contrato nº 118447, 
valor devido: R$ 360,58, referente às competências de 
01/2022, 02/2022, 12/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 379. CPF: 558.579.568; 
contrato nº 118456, valor devido: R$ 272,80, referente às 
competências de 01/2022, 02/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 229. CPF: 590.726.818; 
contrato nº 118460, valor devido: R$ 262,46, referente às 
competências de 01/2022, 02/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 229. CPF: 562.469.268; 
contrato nº 118480, valor devido: R$ 535,22, referente às 
competências de 01/2022, 02/2022, 12/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 374. CPF: 
431.912.848; contrato nº 118552, valor devido: R$ 400,13, 
referente às competências de 02/2022, 03/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 170. 
CPF: 436.310.118; contrato nº 118565, valor devido: R$ 
782,90, referente às competências de 01/2022, 02/2022, 
12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 374. CPF: 598.308.488; contrato nº 118698, valor 
devido: R$ 131,88, referente às competências de 01/2022, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
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130. CPF: 039.565.911; contrato nº 118715, valor devido: R$ 
433,88, referente às competências de 02/2022, 03/2022, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
190. CPF: 036.153.348; contrato nº 118727, valor devido: R$ 
1.575,63, referente às competências de 01/2022, 02/2022, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
239. CPF: 598.850.118; contrato nº 118887, valor devido: R$ 
348,95, referente às competências de 01/2022, 02/2022, 
03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 290. CPF: 131.217.628; contrato nº 118899, valor 
devido: R$ 282,99, referente às competências de 03/2022, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
81. CPF: 597.326.728; contrato nº 118907, valor devido: R$ 
262,46, referente às competências de 03/2022, 04/2022, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
131. CPF: 579.434.098; contrato nº 118914, valor devido: R$ 
330,04, referente às competências de 01/2022, 02/2022, 
12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 385. CPF: 487.923.048; contrato nº 118925, valor 
devido: R$ 262,46, referente às competências de 03/2022, 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 131. CPF: 289.288.598; contrato nº 119003, valor 
devido: R$ 653,61, referente às competências de 02/2022, 
03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 170. CPF: 383.731.518; contrato nº 119036, valor 
devido: R$ 449,36, referente às competências de 02/2022, 
03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 183. CPF: 253.943.178; contrato nº 119253, valor 
devido: R$ 935,84, referente às competências de 01/2022, 
02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 290. CPF: 539.617.278; contrato nº 
119291, valor devido: R$ 295,28, referente às competências 
de 01/2022, 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 294. CPF: 587.561.018; 
contrato nº 119346, valor devido: R$ 265,35, referente às 
competências de 03/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 81. CPF: 575.997.628; contrato nº 
119461, valor devido: R$ 153,09, referente às competências 
de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 157. CPF: 394.963.678; contrato nº 
119828, valor devido: R$ 644,68, referente às competências 
de 02/2022, 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 225. CPF: 109.271.211; 
contrato nº 119841, valor devido: R$ 135,81, referente às 
competências de 02/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 94. CPF: 392.578.018; contrato nº 
119895, valor devido: R$ 711,21, referente às competências 
de 02/2022, 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 215. CPF: 578.020.948; 
contrato nº 119971, valor devido: R$ 292,09, referente às 
competências de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 170. CPF: 586.278.198; 
contrato nº 120009, valor devido: R$ 172,35, referente às 
competências de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 162. CPF: 262.620.158; 
contrato nº 120023, valor devido: R$ 109,65, referente às 
competências de 02/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 91. CPF: 491.887.658; contrato nº 
120200, valor devido: R$ 387,37, referente às competências 
de 02/2022, 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 230. CPF: 457.907.088; 
contrato nº 120247, valor devido: R$ 427,39, referente às 
competências de 02/2022, 03/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 162. CPF: 108.870.958; 
contrato nº 789999, valor devido: R$ 869,69, referente às 
competências de 01/2022, 02/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 229. 
Em caso de não comparecimento do consumidor no pra-
zo indicado acima, o contrato em referência estará res-
cindido de pleno direito conforme cláusula contratual em 
face do atraso no pagamento da taxa de mensal de ma-
nutenção, além da cobrança da dívida judicial ou extra-
judicialmente e da inclusão do seu nome nos cadastros 
do SCPC.

Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue 
(17) 3203-1418.

Prefeitura Municipal de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE ALTERAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 006/2022
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Tomada 
de Preços nº 006/2022; Processo nº 103/2022. TIPO: Técnica e Preço.OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de projeto executivo de 
pavimentação da estrada municipal GPI 445, em conformidade com as especificações 
constante no anexo VIII do edital.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 
01 de julho de 2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL 
DISPONÍVEL: a partir de 01/junho/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, 
nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.
sp.gov.br. 
DATA: 31/05/2022.
PREGOEIRO:LEANDRO MARIANO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO 

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Tomada 
de Preços nº 010/2022; Processo nº 110/2022.TIPO: PREÇO GLOBAL OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO 
DA CASA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUAPIAÇU-SP, ATRAVÉS DO 
CONVÊNIO 101160/2022, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.DATA, HORÁRIO E LOCAL 
DA SESSÃO PÚBLICA: 20 de junho de 2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal 
de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 01/junho/2022 das 09:00 horas 
às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à 
Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no 
site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. 

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Tomada 
de Preços nº 011/2022; Processo nº 111/2022.TIPO: PREÇO GLOBAL OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 
GUAPIAÇÚ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 101571/2022, CELEBRADO COM O 
GOVERNO ESTADUAL MEDIANTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 22 de junho de 
2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: 
a partir de 01/junho/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, 
Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. 
DATA: 31/05/2022.
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 069/2022; Processo licitatório nº 109/2022. 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 LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS 
FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO, conforme especificações constantes no Anexo 
I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 14/06/2022 
às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 14/06/2022 às 09:00hrs no 
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site 
eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA:31/05/2022.
PREGOEIRO:Leandro Mariano da Silva.



Editais

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 08 de Junho de 2022 às 11:10 horas. Segundo Leilão: dia 13 de Junho 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 do Imóvel: O lote
nº 04, da quadra L, 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 9; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 03 e parte do lote 02; 
do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 05; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 
27, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 11,52m da esquina da Rua Projetada 33. Matrícula
nº 150.020 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito:
1º Leilão R$ 67.809,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 286.570,87. Caso não haja licitantes ou não 
seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 13 de Junho 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. 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.

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

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 08/06/2022 às 11h10 2º Leilão: dia 13/06/2022 às 11h10

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 10 de Junho de 2022 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 14 de Junho de 2022
às 11:00 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 06, 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 05; do lado esquerdo 
mede 20,00m e divide-se com o lote 07; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 25, encerrando uma 
área superficial total de 200,00 m²; distante 31,52m da esquina da Rua Projetada 33. Matrícula nº 150.128 do 1º Oficial
de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 74.331,03. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 213.730,95. 2- O lote nº 20, 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 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 17; do lado direito de quem
da Rua Projetada 17 olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 19; do lado esquerdo mede 20,00m
e divide-se com o lote 21; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 09, encerrando uma área 
superficial total de 200,00 m²; distante 48,56m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.382 do 1º Oficial
de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 68.484,38. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 169.009,33. 3- O lote nº 15, da quadra W, 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 15; do lado direito de quem da rua 
olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 14 e parte do lote 13; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se 
com o lote 16; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 11, encerrando uma área superficial total
de 200,00 m²; distante 15,90m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.302 do 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 66.299,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 156.543,45. 4- O lote nº 22, da quadra U, 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 14; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m 
e divide-se com o lote 21; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 01 e parte do lote 02; e finalmente nos 
fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 04, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 7,65m
da esquina da Rua Projetada B. Matrícula nº 150.266 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 71.497,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão
R$ 201.240,50. 5- O lote nº 03, 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 6,09m
e divide-se com a Rua Projetada 33; mais 13,32m em curva na confluência da Rua Projetada 33 com a Rua projetada 11; 
do lado direito de quem da rua Projetada 33 olha para o imóvel mede 21,04m e divide-se com o lote 02; do lado esquerdo 
mede 11,52m e divide-se com a Rua Projetada 11; e finalmente nos fundos mede 14,25m e divide-se com parte do lote 
04, encerrando uma área superficial total de 276,49 m². Matrícula nº 150.125 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 112.834,57. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 2º Leilão R$ 270.321,13. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será 
vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 14 de Junho de 2022, às 11:00 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. 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.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
GRAHAM BELL INCORPORADORA S/A  

 

Por solicitação do Presidente Sr. Marcello Luís Moi, ficam os Senhores Associados convocados a participarem de Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se em ambiente virtual, no período compreendido entre as 08h00 do dia 20/06/2022 as 18h00 do dia 
28/06/2022 (fase de debate e votação). 

VOTAÇÂO PRÈVIA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – como preparativo para o funcionamento da Assembleia haverá 
votação do Presidente da Assembleia que ocorrerá entre as 08h00 e 12h00 do dia 20/06/2022. Os interessados a concorrerem à 
presidência da assembleia devem informar nome completo, CPF e e-mail até as 12h00 do dia 19/06/2022, por meio do endereço e-mail 
condominiogranhabell2020@gmail.com para fins de cadastramento 

Em um primeiro momento, os assuntos, abaixo relacionados, serão discutidos em ambiente virtual, nas Salas de Debates, e 
servirão de preparativo para a votação. Nesta fase, a participação nas Salas de Debates ainda não tem caráter de votação, mas 
trata-se de oportunidade dada aos condôminos(as) para conhecerem, questionarem, opinarem e sugerirem soluções em cada um dos 
assuntos de interesse. 

As Salas de Debates funcionarão entre as 12h00 do dia 20/06/2022 e as 12h00 do dia 24/06/2022 e os assuntos a serem 
discutidos e posteriormente votados serão:  

1) Aprovação da prestação de contas 2021; 

2) Aprovação da prestação de contas Janeiro a Maio 2022; 

3) Apresentação da situação dos processos de unificação  

4) Apresentação do relatório dos próximos passos e pendencias 

5) Aprovação da nova Diretoria Julho 2022- Julho 2023; 

6) Assuntos Gerais; 

Nas Salas de Debates serão disponibilizados arquivos relacionados aos assuntos de interesse que servem de base para consulta e 
retirada de dúvidas. 

A FASE DE VOTAÇÃO da AGO ocorrerá na mesma Plataforma AVCond e estará disponibilizada no período compreendido 
entre as 18h00 do dia 24/06/2022 até as 18h00 do dia 28/06/2022, oportunidade em que serão colocados em votação os itens que 
necessitam de aprovação.  

Observação importante: Os interessados a concorrem aos cargos de Presidente, Vice Presidente, Diretor, Comissão de Obras 
devem manifestar, expressamente, por meio de registro de sua intenção nas Salas de Debates, até as 12h00 do dia 24/06/2022, a fim de 
serem relacionados como candidatos aos cargos. Poderão ser enviados vídeos de apresentação dos candidatos, para inclusão do link na 
plataforma.  

A participação nas Salas de Debates e, posterior Votação na Assembleia, em ambiente virtual, será feito por meio do acesso à 
Plataforma AVCond. Para isto, acesse via navegador (Chrome, Firefox, IE e outros) o link app.avcond.com, utilizando os dados de login 
recebidos nos e-mails cadastrados junto à Administradora. 

Procurações devem ser encaminhadas até as 12h00 do dia 20/06/2022, por meio do endereço e-mail 
condominiogranhabell2020@gmail.com para fins de cadastramento. 

Para efeitos legais, considera-se a convocação feita, nos moldes da Convenção, por meio da expedição e publicação do 
presente EDITAL, sendo que o mesmo terá publicação em jornal de circulação de São José do Rio Preto. 

Para operação da Plataforma AVCond foi designado, como operador da plataforma, o Sr. Fernando Gardino de Souza, que 
também, exercerá as funções de secretário da Assembleia. 

Cada condômino pode realizar o registro de seu voto na opção desejada, durante o período de vigência da assembleia virtual 
aberta para esta finalidade, por meio do acesso à Plataforma AVCond, no período de funcionamento da Assembleia acima descrito. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) É defeso aos associados se fazerem representar por procuradores munidos de instrumentos particulares de procuração, 
devendo a procuração ser depositada nas mãos do síndico, antes do início da assembleia. É recomendável apresentar cópia do 
RG do outorgante; 

2) As deliberações das assembleias gerais serão obrigatórias a todos os associados, independentemente de seu comparecimento 
ou de seu voto, cabendo ao síndico executá-las e fazê-las cumprir. 

São José do Rio Preto, 28 de Maio de 2022. 

 
 

Atenciosamente 
 
 
 

______________________________ 
Marcello Luiz Moi 

Presidente 

Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022 - TERMO DE 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, HOMOLOGO, o procedimento e 
ADJUDICO o objeto da presente Licitação referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NICE BEOCHI NUNES FERREIRA, 
LOCALIZADA NA RUA INDALÉCIO THOMAZ DE AQUINO, EM BADY BASSITT - SP, em prol da 
empresa TJ LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, pelo valor global de R$ 473.858,89 (quatrocentos e 
setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos) nos termos e 
condições da proposta apresentada, lavrando-se se for o caso, competente contrato com as 
cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 31 de maio de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022 – EXTRATO 
DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 
MUNICIPAL NICE BEOCHI NUNES FERREIRA, LOCALIZADA NA RUA INDALÉCIO THOMAZ DE 
AQUINO, EM BADY BASSITT – SP. CONTRATADA: TJ LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. 
VALOR: R$ 473.858,89 (quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e 
oitenta e nove centavos). ASSINATURA: 31 de maio de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
Concorrência Pública nº 001/2022 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Concorrência Pública nº 001/2022, do tipo 
“menor preço global”. Objeto: Construção de escola de ensino fundamental no Jardim Tangará, em 
Bady Bassitt - SP. Diante da renúncia da fase recursal pela empresa BMS CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO RIO PRETO LTDA fica designada para 01 de junho de 2022 às 09h00, na sede da 
Prefeitura Municipal, a abertura dos envelopes PROPOSTAS. Bady Bassitt, 31 de maio de 2022. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO 
 
Termo de Fomento no: 01/2022 
 
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT  
 
Proponente: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIAS ÀS FAMÍLIAS - AFAS 

Valor: R$461.940,00 (quatrocentos e sessenta e um mil e novecentos e quarenta reais) 
 
Objeto: Execução de atividades de acompanhamento e desenvolvimento com famílias, a fim de 
oferecer o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, promover ações socioeducativas junto 
às crianças e adolescentes, familiares e comunidade. 
 
Data da assinatura: 27/05/2022 
 
 
 

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI 
Prefeito Municipal 

  
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO  

 
Termo de Fomento no: 18/2022 
 
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT  
 
Proponente: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIAS ÀS FAMÍLIAS - AFAS 

Valor: R$384.060,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e sessenta reais) 
 
Objeto: Realização de diagnóstico da realidade Social da Infância e Juventude e do Idoso do Município de 
Bady Bassitt. 
 
Data da assinatura: 27/05/2022 
 
Data do início: 28/05/2022 
 
Data do término: 31/12/2022 
 
 

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI 
Prefeito Municipal  

 

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: 
 
ANEMERCIO NAVARRO LUCATO e MARILZA APARECIDA PEREIRA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, bancário aposentado, solteiro, nascido em JAMAICA, SP, 
no dia 14 de abril de 1958, filho de ARCENCIO NAVARRO MOLINA e de REGINA 
LUCATO NAVARRO. Ela, de nacionalidade brasileira, agente de viagens, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de novembro de 1967, filha de 
AGUINALDO JOSÉ PEREIRA e de APARECIDA MARIA PEREIRA.  
 
PAULO HENRIQUE ATTAB LOPES SANTOS e ANA CAROLINA MENIN 
BRANDI. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 01 de setembro de 1991, filho de PAULO HENRIQUE LOPES 
SANTOS e de MAURA VETORASSO ATTAB LOPES SANTOS. Ela, de 
nacionalidade brasileira, administradora de empresas, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 23 de março de 1992, filha de ANTÔNIO CARLOS BRANDI e 
de JOSÉLIA DE CÁSSIA MENIN BRANDI.  
 
HUMBERTO CERQUEIRA GOBATTO e GEISE PINHEIRO DA ROCHA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, solteiro, nascido em Poços de Caldas, 
MG, no dia 08 de outubro de 1983, filho de MARCO ANTÔNIO GOBATTO e de 
ROSÂNGELA CERQUEIRA DA SILVA GOBATTO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
técnica de enfermagem, divorciada, nascida em José Bonifácio, SP, no dia 17 de 
dezembro de 1983, filha de SILAS PINHEIRO DA ROCHA e de MARIA LUIZA 
GABRIEL DA ROCHA.  
 
RENAN MATIAS e JULIA SILVA DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
autônomo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de março de 1991, 
filho de MICHEL LOURENÇO MATIAS e de SANDRA REGINA DAMIÃO 
MATIAS. Ela, de nacionalidade brasileira, analista fiscal, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 10 de dezembro de 1998, filha de CLAUDIO DE OLIVEIRA 
JUNIOR e de SANDRA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA.  
 
MAYLSON WESLEY GUIMARÃES e SABRINA PIMENTA SILVA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, representante farmacêutico, solteiro, nascido em Paranavaí, 
PR, no dia 24 de janeiro de 1988, filho de ANTONIO ESTEVES GUIMARÃES e de 
ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
representante farmacêutica, divorciada, nascida em Campinas, SP, no dia 04 de junho 
de 1984, filha de HELSON JOSÉ DA SILVA e de SANDRA REIS PIMENTA SILVA.  
 
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, 31 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. RENATO JOSÉ MACRI e ANGELICA APARECIDA BORGES BORTOLOTTO, 
sendo ELE filho de NORIVAL JOSÉ MACRI e de APARECIDA VENEZUELA 
MACRI, sendo ELA filha de OLINDO BORTOLOTTO e de APARECIDA 
BORGES DE CARVALHO BORTOLOTTO, brasileiros e residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 31/05/2022. 

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

Renata Comunale Aleixo

Oficial

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

__________________________________________________________________________________

EDITAL DE PROCLAMAS

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

ADEMAR FERREIRA DA SILVA e BRUNA KATHELEEN BARBOSA. Ele, brasileiro, natural de 
Marília, Estado de São Paulo, nascido aos quatro (04) de outubro de um mil novecentos e setenta e cinco (1975), 
com quarenta  e seis (46) anos de idade, fúnileiro, solteiro, filho de JOÃO FERREIRA DA SILVA e de dona 
CATARINA REIS DA SILVA. Ela, brasileira, natural de Marília, Estado de São Paulo, nascida aos  quinze (15) de 
julho de um mil novecentos e oitenta e cinco (1985), com trinta  e seis (36) anos de idade, manicure, solteira, filha 
de de dona SUELI APARECIDA LOPES BARBOSA.

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

São José do Rio Preto - SP, trinta (30) de maio de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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SOCIAL LUI
WALDNER

TARDE DE DELÍCIAS I 
Foi intensa do começo ao fim,a Feijoada do Mané, 
evento que comemorou sábado,de forma eloquen-
te, seus 16 anos, botando no palco,em revezamen-
to, 12 grupos musicais.Bem organizada, bem servi-
da,com uma comida e bebida merecendo louvores 
pela admirável riqueza de sabores,o evento arre-
cadou uma grana alta para a Creche Irmã Estelita,-
que aliás, emocionou a plateia com a performance 
de suas crianças .

ALTAR
Maria Cristina (Kika) Bellini Cabrera,filha de Edi 
Cabrera e Marinês Bellini Cabrera,casa-se dia 15 
de julho,às 18 horas,no Palácio Tangará, um dos 
mais suntuosos hotéis da América do Sul,situado 
no Parque Burle Marx,ao lado do Morumbi,em São 
Paulo, onde haverá uma recepção assinada pelo 
party designer Roni Vieira .O noivo é o advogado 
Luiz Antonio Donelli,filho de Luiz Antonio e Estre-
la Varella Donelli, da sociedade paulistana.Uma 
outra benção para os noivos está programada em 
Rio Preto,proferida pelo padre Jarbas,da Redento-
ra,ainda sem data. Será pela manhã com almoço 
após apenas para os familiares e íntimos de olivei-
ra.Honneymoon na Itália e Grécia.

ELEIÇÕES
A atual diretoria do Clube Monte Líbano, comanda-
da por Nadim Cury e  Paulo Voltarelli, anda bastante 
animada com a expectativa de vitória nas eleições 
do próximo domingo.Mas não esmorece, nem abre 
o flanco.Aposta numa vitória, mas está de mangas 
arregaçadas para conseguir ótimo resultado.

ABERTURA
O empresário Waldyr de Faria decidiu  abrir ama-
nhã,sua nova casa noturna um misto de bar- res-
taurante chamado Donna Maria- homenagem à 
sua mãe. A abertura será em soft-openning,is-
to é,chegou ,entrou porque não haverá convite.A 
primeira etapa será um boteco gourmet. Dentro 
de duas semanas,a abertura será do segundo se-
tor,este, de carnes nobres. O terceiro, só em julho 
quando chegar da Itália o chef Massimo Barletti.

A MAGIA DO AMOR
Tem a finalidade de reverenciar as uniões estáveis 
de personagens de nosso high, a homenagem que 
presto a alguns casais durante este mês de junho 
em que no Brasil celebramos o Mês dos Namora-
dos.A partir desta edição,estarei reverenciando os 
casais emblemáticos do nosso high,casais icôni-
cos,gente centrada em torno do amor,da amiza-
de,compreensão,cumplicidade, carinho e  parce-
ria,que ao longo dos anos,vêm transformando seu 
relacionamentos repletos de complexidade,em 
momentos duradouros.São casamentos constru-
ídos sobre pilares sólidos após a atraente mani-
festação da paixão,fazendo com que o cotidiano 
adquira novas dimensões e fluidos cheios de ins-
piração. A vida não é só bombom com licor,todos 
sabemos,mas o que as rosas não falam,a gente 
percebe no olhar,no sorriso.E fazer um relacio-
namento durar tantos anos,exige maestria. Esta 
coluna reverencia esses casais durante o mês de 
junho, mês dos Namorados. 

MISS E MISTER  RIO PRETO
A modelo profissional Giovanna Galvão e Lucas 
Merigue, formado em relações internacionais, são 
os vencedores do concurso Miss e Mister Rio Pre-
to 2022, eleitos no último domingo, em um evento 
digno dos grandes concursos,realizado no Buffet 
Fauze Karan, que contou com a assessoria do Pa-
dre Silvio Roberto e coordenação geral de Adriano 
Chiacchio.A noite de gala foi conduzida pelo jorna-
lista Mário Welber e pela ex-Miss Rio Preto 1997 
Thais Celentano.Ao todo 10 moças e nove rapazes 
concorreram ao título.  Beatriz Canato, estudante 
de medicina e Rodrigo Rossetti, técnico em conta-
bilidade ficaram em segundo lugar.Em terceiro lu-
gar ficaram Elisvânia Freitas e Sam Lemos.Carina 
Jeronymo e Brendo Vieira em quarto lugar e Isabela 
Milsoni e Leonardo Simaya ficaram em quinto lugar.

TARDE DE DELÍCIAS II  
Apesar do nome do evento, Manoel das Neves 
abre mão de personalismos em prol de resulta-
dos financeiros satisfatórios para o projeto ideo-
lógico do Centro Social do Parque Estoril.Atuando 
com determinação e incorporando peculiaridades 
naturais,o advogado e benemérito Manoel Neves 
Filho,há quase 50 anos,codifica as necessidades 
daquela entidade filantrópica através de eventos 
auxiliados pelos voluntários com a missão é pro-
porcionar meios para favorecer o integral desen-
volvimento de famílias carentes,além de crianças 
e adolescentes em situação de risco. 

TARDE DE DELÍCIAS III 
O prefeito Edinho e o filho Edinho também; depu-
tado Itamar Borges, vereador Renato Pupo de Pau-
la, entre nossas celebridades caseiras, nadaram 
de braçada produzindo interações com os convi-
dados, festejados com aplausos, beijos, abraços e 
selfies.A festa produzia uma sensação mais ampla 
de que as pessoas queriam se confraternizar, um 
sinal claro de esperança depois da treva do isola-
mento sanitário.Uma sensação de que o período 
que acabamos de viver merece uma sólida come-
moração. E a festa incorporou esse sentimento. 

VIAGEM 
O restaurateur Kuky Bonadio e a mulher,Lucila Lamana Bonadio 
estão curtindo com os familiares, diazinhos de férias no frio de 
Mendoza, visitando vinícolas e os pontos turísticos.Com eles, 
Luciano e Adriane Lamana,Fabiano e Francine Lamana,João Ro-
berto e Reny Gorayeb Lamana. Retornam segunda-feira,dia 6.

CHAMPÃ & CAVIAR
*A Diretoria Eduardo Lemos Prado 
de Carvalho (Toquinho) marcou para o dia 23 de junho a 

festa junina do Harmonia Tênis Clube.

*A Diretoria Nadim Cury /Paulo Vol-
tarelli  inaugurou ontem às 19h30 o bar e restaurante do 

Parque Aquático, com uma área  de respeito. Foi constru-
ída de 8  mil m2 com capacidade de atendimento de 400 

pessoas.Obra do craque Nabil Mikhail.

*O Clube dos 20 já bateu o martelo: será dia 28 
de junho, uma sexta-feira, a festa de escolha da Rainha 

da Festa do Peão de Paulo de Faria.Vou fazer parte do júri.

*Há muitos  anos instalada num prédio ao 
lado do Bispado, na Boa Vista,não será surpresa se a TV 
Rio Preto mudar-se de armas e bagagens para o prédio 

da Unorte.

*Será aberta na próxima terça-feira,a Festa 
Junina de Mirassol, na Praça da Matriz , evento que só ter-

mina dia 3 de julho. Se de tudo não houver grandes atrações, 
vale a pena uma ida até lá para comer o sanduiche de pernil. 

Imperdível.

*E no próximo sábado dia 4, acontece uma 
das mais carinhosas e agradáveis festas juninas, a da Agerip. 
Um ótimo programa para quem gosta do etarismo. Aliás um 

dos hits do etarismo  de Rio Preto. 
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Paulo e Neube Voltarelli. Ele, vice presidente do Clube 
Mont Líbano.

Nadim e Célia Moreno Cury, na noite de glória que teve 
como atrações, Alcione, no palco e a mães, na plateia.

NAMORADOS: Sinval Célico Neto e Nathalia Assumpção Célico

NAMORADOS: Michel Ghantous e Camila Caracanha Ghantous

NAMORADOS:Waldemar ( Deco) e Anira Finimundi Verdi

Manoel Neves Filho com esse colunista em sua Feijoada do 
Mané, que movimentou a agenda social sábado passado.

AMOR ÀS MÃES
Momento icônico do calendário social de inverno que 
encontra ressonância nos corações das senhoras asso-
ciadas,o Baile do Dia das Mães do Clube Monte Líbano é 
sempre muito aguardado.O ecossistema do clube des-
fruta do evento,como um acontecimento de puro delei-
te,onde os casais e seus filhos se entregam a todos os 
estímulos e devaneios em homenagem à progenitora.Os 
shows do baile são como uma bolha de sonhos que de 
repente explode irradiando vitalidade.Terreno fértil para 
homenagens, a noitada busca pelo afago,o credo mo-
derno da felicidade.A protagonista no palco, foi Alcione, 
a maranhense que escarnou no vinil contando a desdita 
da infelicidade de amores doentes e mal resolvidos,das 
ilusões infindas,dos petelecos do destino,gritando de-
sespero nas letras das canções e despejando a melo-
dia com as rimas essenciais do dicionário:amor e dor,-
coração e solidão compostas por Ismael,Cartola,Noel e 
todas as velhas-guardas do céu.A turma do xale,leque 
e colar de pérolas,se abana com frenesi a cada ano,na 
expectativa de ver o hit da temporada que emana do 
palco, nesse brechó de afetos e carinhos. Epítome,isto 
é,resumo da obra:o Baile do Dia das Mães só acentua o 
amor dos filhos pelas donas do lar,graças à concepção 
que Nadim e Voltarelli vêm fazendo ano a ano,papel a 
que se entregaram com voracidade, criando uma ima-
gem de dinamismo que se perpetuou no tempo.Pontua-
da por ações acertivas sociais e esportivas,onde flutua 
com intensidade o rigor na concepção,a Diretoria Nadim 
Cury/Paulo Voltarelli,tem recebido os melhores aplau-
sos.Desnecessário dizer que boa parte da fortuna crítica 
da diretoria,esmiúça e louva a perfeição técnica.Afinal 
Nadim  e Voltarelli sabem trabalhar com um código de 
traços singulares que funcionam como refinamento 
compulsório,marca indelével dessa Diretoria,cuja abor-
dagem inclui necessariamente, estilo e atitude. Para-
béns à Diretoria por mais esse sucesso.Dez com louvor.

Tony Garcia

Tony Garcia

Marco Cunha


