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SINDROMES RESPIRATÓRIAS

Conselho quer centro unificado de 
atendimento para desafogar UBSs
Conselho se reuniu ontem e propõe centro único para atender casos de síndromes respiratórias e desafogar as 28 UBSs

CAMINHO

Ramal São José 
faz um ano e 
registra 251 
peregrinos
O Ramal São José, que faz 
parte da rota de peregri-
nação do Caminho da Fé, 
completa neste sábado, dia 
11 de junho, um ano de fun-
cionamento. Para celebrar 
a data, será celebrada uma 
missa na Basílica Menor 
Nossa Senhora Aparecida, 
na Boa Vista, às 7h, presi-
dida pelo padre Torrente.. 
CIDADES  Pág.5

EM TANABI

4ª dose para 
pessoas de 
50 anos ou 
mais começa

TOMA LÁ, 
DA CÁ
Governador Rodrigo Garcia 
quer que União suspenda 
dívida do estado por dois 
anos para zerar ICMS dos 
combustíveis. POLÍTICA  P.3

CIDADES  Pág.5

DIAMANTES AVALIADOS EM R$ 3 MILHÕES APREENDIDOS
Após abordarem um ônibus próximo a Rio Preto, que ia para Minas Gerais, policiais suspeitaram de um passageiro e decidiram 
revistar a mochila dele, momento em que foram encontradas 418 pedras de diamantes, um aparelho de teste de Diamante, uma 
caderneta com anotações de coordenadas geográficas de jazidas de metais preciosos numa região da divisa com a Colômbia. 
A carga foi avaliada em R$ 3 milhões.. CIDADES Pág.4

O Conselho Municipal de 
Saúde está propondo a 
criação de um único Cen-
tro de Atendimento de 
Casos Respiratórios para 
acabar com o problema 
causado pelo novo proto-
colo das Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs) 
que enviam os doentes e 
superlotam as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs). 
O protocolo é muito severo, 
diz Fernando Araújo, presi-
dente. CIDADES Pág.5

Com acusado foram encontradas 418 pedras de diamantes, um aparelho de teste de Diamante, uma caderneta com anotações

Juiz suspendeu jogo entre América e Novorizontino pelo Paulista Sub-20 após jo-
gador precisar de médico e não ter profissional em campo. ESPORTES Pág.6

HOJE

Ciesp discute 
papel da 
indústria  no 
meio ambiente

POLÊMICA

Bady Bassitt 
aciona Cetesb 
sobre contorno
ferroviário

O Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(Ciesp), regional Rio Preto, 
aproveita a semana dedica-
da ao Meio Ambiente para 
discutir, em um evento na 
manhã desta quinta-feira 
(9), a sua responsabilidade 
e contribuição que tem com 
o tema. Começa às 8h e 
termina às 11h na sede do 
Ciesp.   CIDADES Pág.5

A Câmara de Bady Bassitt 
com o apoio de todos os 
vereadores protocolou na 
tarde desta quarta-feira 
(8), ofício junto a CETESB 
(Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo), 
pedindo a realização de 
estudos complementares 
destinados a minimizar 
os impactos ambientais, 
sociais e econômicos de-
correntes do novo traçado 
do contorno ferroviário 
que passará pela cidade..          
POLÍTICA Pág.3

O Novorizontino lutou, mas acabou sendo derrotado pelo 
Grêmio por 2 a 0 na noite desta terça-feira. Time da região 
se sentiu prejuidcado e reclamou muito da arbitragem.       
ESPORTES Pág.6

SEREI A

Corinthians é 
surpreendido 
e perde para 
o Cuiabá
ESPORTES  Pág.6

CASO FIFA

Blatter diz 
passar mal e 
não depõe 
na Suiça
ESPORTES Pág.6 PAULISTA SUB-20

Novorizontino perde para o 
Grêmio e critica arbitragem

SERIE B

NA BR-153

SESSÃO

Votação final 
de projeto que 
recria cargos 
é amanhã
Mesmo depois de ter sido 
pego de surpresa com 
duas abstenções e um 
voto contra do vereador 
Robson Ricci (Republi-
canos) o governo Edinho 
Araújo (MDB) acredita 
que nesta quinta-feira, 9, 
projeto que recria mais de 
700 cargos comissiona-
dos e funções gratificadas 
deverá ser aprovado..           
POLÍTICA Pág.3

Divulgação

Divulgação

Gustavo Ribeiro/ Novorizontino 
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Existe relação entre
diabetes mellitus e

formigamento nos pés?

 Por que investir em saúde preventiva 
na sua empresa?

A falta de urgência para a alteração 
da Lei do Feminicídio é um crime

O diabetes mellitus repre-
senta uma doença prevalente 
em todo o mundo e caracte-
riza-se por elevados níveis de 
glicose no sangue. A hipergli-
cemia crônica acelera o de-
pósito de placa de colesterol 
em nossa microcirculação, 
aumentando o risco de com-
plicações circulatórias, tais 
como, nefropatia diabética, 
alterações oculares e com-
prometimento da circulação 
das pernas.

 Além das alterações 
citadas acima, a progressiva 
perda de função dos nervos 
periféricos sensitivos tam-
bém constitui uma impor-
tante complicação associada 
ao diabetes mellitus. Estudos 
já comprovaram que o estado 
hiperglicêmico promove a 
destruição da bainha de mie-
lina dos neurônios presentes 
nos nervos sensitivos perifé-
ricos, que é responsável pela 
transmissão dos estímulos 
nervosos.

 Em decorrência des-
te processo, todo paciente 
diabético evolui ao longo 
dos anos com a neuropatia 
periférica, que se caracteriza 
pela disfunção neurológica 
associada ao diabetes. A per-
da da sensibilidade nos pés 
representa o grande impacto 
da neuropatia na popula-
ção diabética, aumentando 
o risco de lesões nos pés 
e constituindo o ponto de 
partida para a formação de 
calosidades, deformidades e 
a tão temida úlcera neuro-
pática, conhecida como mal 
perfurante plantar.

 A úlcera diabética ou 
neuropática desenvolve-se 
geralmente na planta dos 
pés, no local de maior pressão 
corporal, e caracteriza-se por 
uma ferida de difícil cicatri-
zação e sempre suscetível 
a processos infecciosos. A 
osteomielite com destruição 
do tecido ósseo adjacente é 
comum nos pacientes por-
tadores do mal perfurante 
plantar, aumentando o risco 
de perda o membro devido 
a múltiplos acometimentos: 
neurológico, circulatório e 

infeccioso.
 A perda de sensibili-

dade nos pés traduz-se clini-
camente pelo formigamento 
sentido pelo paciente ao lon-
go do dia, especialmente no 
período noturno. Deficiência 
nutricional, em particular 
de vitamina B12, disfunção 
circulatória e falta de ati-
vidade física representam 
outras causas que podem ser 
responsáveis pela presença 
de formigamento nos pés. 
Em todo caso, a neuropatia 
periférica deve ser sempre 
investigada, devido ao risco 
de complicações.

 A associação entre 
a neuropatia periférica e a 
insuficiência circulatória 
aumenta a intensidade do 
formigamento nos pés e da 
falta de sensibilidade nas 
extremidades do corpo, exi-
gindo avaliação diagnóstica 
multidisciplinar. O doppler 
vascular deve ser realizado de 
rotina nos pacientes diabéti-
cos, uma vez que o processo 
aterosclerótico é acelerado 
devido ao estado hiperglicê-
mico, prejudicando a circula-
ção periférica e aumentando 
o risco de perda do membro.

 A presença de for-
migamento nos pés repre-
senta um sinal de alerta, 
exigindo avaliação vascular 
e neurológica do paciente 
diabético, com o intuito de 
reduzir o risco de formação 
do mal perfurante plantar 
e de evitar as complicações 
circulatórias decorrentes 
da úlcera neuropática. Para 
mais informações sobre os 
cuidados com os pacientes 
diabéticos, acesse o site www.
drsthefanovascular.com.br.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São 
Paulo, especialista nas 
áreas de Cirurgia Vascu-
lar, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de 
Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

SAÚDE VASCULAR

STHEFANO 
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

Maria Madalena Walkovics, natu-
ral de Mirassol-SP, faleceu aos 78 
anos de idade. Era solteira. Será 
sepultada no dia 08/06/2022 às 
9h, saindo seu féretro do velório 
direto para o Cemitério São João 
Batista.

FALECIMENTOS E MISSAS
Nilton dos Santos Maezzi, natural de 
Limeira-SP, faleceu aos 62 anos de ida-
de. Deixa os filhos Jussara, Rodrigo, 
Ricardo, Keoma e Lohana. Será sepul-
tado no dia 05/06/2022 às 15h saindo 
seu féretro do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista.

O setor do agronegócio 
é um dos segmentos mais 
importantes que cresce ano 
a ano no Brasil. Mas, como 
a grande maioria dos ramos 
produtivos em nosso país, 
ainda carece de políticas pú-
blicas e soluções alternativas 
voltadas ao processo de fi-
nanciamento de empresas e 
empresários para a melhora, 
avanço e desenvolvimento 
do setor. 

A CPR (Cédula de Produto 
Rural) é o principal destaque, 
sendo o tipo de financiamento 

Juros de mora na CPR e a sua ilegalidade
Fabiano Ferrari nas condições prévias estipuladas,

o título não impõe a obrigação de
pagar em dinheiro, por esta razão
não incide juros demora

mais comum, que visa de ma-
neira menos burocrática asse-
gurar recursos e aquisições do 
mercado rural, por meio de 
operação de Barter. 

Hoje, é corriqueiro vermos 
no corpo da CPR a incidência 
de juros de mora em razão de 
qualquer inadimplência na 
entrega do produto, mas tal 
prática é ilegal em razão da 
natureza jurídica da obrigação 
que está contido na cédula. 

A aplicação correta prevista 
é a obrigatoriedade da entrega 
de determinada quantidade de 
produto ao credor, nas con-
dições prévias estipuladas, o 
título não impõe a obrigação 
de pagar em dinheiro, por esta 
razão não incide juros demora. 

Em caso de entrega de 

produtos acrescidos juros de 
mora, é direito do produtor 
ingressar com uma ação judi-
cial para reaver o valor que foi 
pago a mais. 

A incidência do juro de 
mora só irá ocorrer se, após a 
execução da CPR, o produtor, 
mesmo citado e com prazo 
concedido, não entregar a 
quantidade de produto estipu-
lada na data prevista.

A execução nessa situação 
se converterá em quantia cer-
ta, ou seja, para pagamento 
em dinheiro e contará a partir 
da data da citação os juros de 
mora. 

A cada dia, nota-se nos tri-
bunais um aumento de ações 
de execução de CPR com os 
juros de mora inseridos, inclu-

sive com correção monetária e 
elevadas multas contratuais, 
que chegam a valores supe-
riores a 50% (cinquenta por 
cento). 

Apesar de ser legal perante 
a lei brasileira, a multa pode 
ser considerada abusiva. O 
correto seria um contrato feito 
e fixado nos parâmetros permi-
tidos nos tribunais.

O produtor tem que ficar 
atento para o excesso da exe-
cução que possa estar sofren-
do. Caso esteja demandado 
judicialmente e cobrado de 
forma abusiva em razão do não 
cumprimento de CPR, é cabí-
vel que ele busque seus devidos 
direitos para obter uma grande 
redução nos valores, em decor-
rência da forma ilegal que está 
sendo cobrado.

*Fabiano Ferrari é pós-
-graduado em processo 
civil, gestão fiscal e plane-
jamento tributário e dou-
tor em ciências jurídicas 
e sociais, possuindo larga 
experiência em diferentes 
vertentes da advocacia.

Um estado de saúde adequa-
do é alcançado principalmente 
por uma boa nutrição e hidrata-
ção, atividade física e exercício, 
redução de hábitos tóxicos, 
descanso de qualidade, geren-
ciamento adequado do estresse, 
bem como o desenvolvimento 
de nossas atividades em um 
local de trabalho adequado. 
Infelizmente, os fatores citados 
não estão sendo priorizados 
pela grande maioria das pesso-
as, o que gera desequilíbrios e 
provocam doenças.

Nos últimos anos, os núme-
ros de doenças crônicas, como 
sobrepeso e obesidade (presen-
te em 60% dos latino-ameri-
canos, segundo a Organização 
Internacional especializada 
em Saúde Pública nas Améri-
cas), doenças cardiovasculares, 
transtornos emocionais e men-

A Lei  do Feminicídio 
(13.104/2015), que conside-
ra o assassinato que envolve 
violência doméstica e familiar, 
menosprezo ou discriminação 
à condição da mulher e o inclui 
no rol dos crimes hediondos, 
foi um grande avanço para o 
direito das mulheres. Porém, 
precisamos avançar ainda 
mais.

Há mais de um ano está 
parado no Senado Federal o 
projeto de Lei 1568/2019 que 
altera a Lei dos Crimes He-

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

Karen Salirrosas

Maria Rassy 
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tais, estão aumentando. Por sua 
vez, essas condições de saúde são 
importantes fatores de risco para 
outras, como diabetes, acidente 
vascular cerebral e vários tipos 
de câncer.

Já é comprovado que a 
prevenção de doenças permite 
manter a saúde em condições 
ideais para as pessoas e, conse-
quentemente, para o sistema de 
saúde em geral. Fica claro como 
é importante que as empresas 
comecem a investir em progra-
mas de prevenção que promo-
vam um estilo de vida saudável, 
que evitem o desenvolvimento 
ou agravamento de múltiplas 
doenças em seus colaboradores.

 
Como a saúde dos 

funcionários afeta as 
empresas?

 
No ambiente de trabalho, 

garantir o bem-estar dos colabo-
radores resulta em uma medida 
estratégica para as empresas, 
uma vez que a manutenção da 
saúde física, emocional e mental 
adequada, bem como a comu-
nicação eficaz entre os pares, 
faz com que os colaboradores 
desempenhem suas tarefas com 
eficiência.

Com os efeitos da pandemia 
e as mudanças nas modalidades 
de trabalho e convivência, os 

números sobre o aumento de 
patologias nos últimos anos são 
bastante contundentes e a falta 
de estratégias de prevenção nas 
doenças mais prevalentes faz 
com que os números sejam cada 
vez maiores:

Cerca de 80% dos cola-
boradores apresentaram ou 
apresentarão lesões nos mús-
culos, tendões, articulações, 
ligamentos e ossos associa-
dos a posturas inadequadas 
durante o turno de trabalho; 
Quase 60% da população latino-
-americana está com sobrepeso 
ou obesidade;

O nível de burnout e fadiga 
mental no local de trabalho está 
aumentando, atingindo quase 
80% dos trabalhadores latino-
-americanos;

Mais de 90% relatam que o 
estresse ou a ansiedade afetam 
a qualidade de seu trabalho e as 
relações interpessoais.

Essas condições de saúde, 
quando não tratadas adequa-
damente, produzem múltiplos 
impactos nas empresas:

O burnout gera uma queda 
significativa na produtividade 
(um colaborador leva aproxi-
madamente seis meses para se 
recuperar), além disso, produz 
perdas constantes de talentos;

As alterações mentais, emo-
cionais e físicas geram altos 

índices de presenteísmo (estar 
no trabalho, sem ser produtivo), 
que por sua vez levam a diminui-
ção da otimização de recursos e 
dificuldades no cumprimento 
de tarefas;

As empresas estão lidando 
com alta rotatividade de mão de 
obra, por não levar em conta os 
salários não emocionais (bene-
fícios de saúde, relacionamento 
interpessoal, ambiente de traba-
lho adequado) de suas equipes. 
 

Por que as empre-
sas  devem imple-
mentar programas 
de saúde preventiva? 
 

É função dos sistemas de 
saúde (públicos e privados), de 
suas respectivas organizações de 
atenção primária, trabalhar para 
que o bem-estar da população 
seja mantido. No entanto, devido 
a múltiplos fatores, atuam mais 
nos problemas de saúde já esta-
belecidos do que nos fatores de 
risco que os desencadeiam. Isso 
significa que eles têm uma abor-
dagem reativa e não preventiva.

As empresas devem com-
preender que seus problemas 
de absenteísmo, presenteísmo, 
rotatividade, diminuição de pro-
dutividade, estão intimamente 
relacionados ao estado de saúde 
de seus funcionários e que uma 
abordagem adequada pode re-
verter seus números.

Os programas de saúde vi-
sam contribuir para a mudança 
do estilo de vida visando um 
estilo de vida saudável e de 

acordo com o estado de saúde 
dos colaboradores e a aborda-
gem que necessitam, podem ser 
divididos em:

Prevenção primária: focada 
em pessoas saudáveis, onde se 
promove o exercício, a alimenta-
ção saudável e a gestão do stress.

Prevenção secundária: vol-
tada para colaboradores que já 
possuem risco de apresentar 
doenças, por hábitos inadequa-
dos, e revelam alterações como 
excesso de peso, glicemia e lipí-
dios elevados, entre outros.

Prevenção terciária: para co-
laboradores com doenças como 
diabetes, depressão, distúrbios 
osteomusculares, com o objetivo 
de obter melhor adesão ao trata-
mento e retardar o desenvolvi-
mento de complicações.

Por esse motivo, ter pro-
gramas de saúde preventivos 
adaptados às necessidades in-
dividuais das pessoas que com-
põem as equipes de trabalho e 

que atuam física, mentalmente 
e nutricionalmente, gerará uma 
diminuição do absentismo la-
boral por doença, nos custos de 
saúde atendimento (que de outra 
forma pode chegar a R$ 21 mil 
por funcionário).

Além disso, o estudo rea-
lizado pela Factorial HR e a 
GOintegro, no qual participaram 
mais de 300 gestores de RH, 
revelou que se implementados 
corretamente, os programas de 
saúde e bem-estar provocam 
um aumento significativo na 
produtividade e uma melhora 
de até 50% na percepção do 
ambiente de trabalho adequado. 

*Karen Salirrosas, é Di-
retora Médica Executiva 
da Smart Doctor, healthte-
ch que oferece às empresas 
soluções focadas na saúde e 
bem-estar de colaboradores 
e suas famílias, priorizando 
a prevenção de doenças.

diondos para aumentar a pena 
mínima do crime de feminicídio 
e para estabelecer que as penas 
aplicadas em decorrência da 
prática desse crime deverão ser 
cumpridas integralmente em 
regime fechado pelo condena-
do, o que atualmente é somente 
inicialmente no regime fechado.

O PL propõe que a pena de 
reclusão seja de 15 a 30 anos. 
Atualmente, a pena mínima é de 
12 anos e o detalhe mais impor-
tante: hoje em dia quem é preso 
por feminicídio, se não for em 
flagrante, pode responder em li-
berdade conforme decidido pelo 
STF (presunção de inocência do 

condenado). Com a alteração, 
se tornará mais rígida a pro-
gressão de regime para presos 
condenados por esse crime. 

O que justifica um projeto 
de lei tão necessário estar há 
tanto tempo parado no Senado 
Federal? Porque são homens 
em sua maioria que estão na 
tomada de decisão. Não há 
interesse. Mas nós, mulheres, 
temos direito a uma vida sem 
violência. E os homens que 
cometem crimes contra as 
mulheres devem ser exemplar-
mente punidos.

 
*Maria Rassy é Advo-

gada da Área da Família e 
Mestranda no Programa 
Profissional em Governan-
ça e Sustentabilidade do 
ISAE Escola de Negócios.
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Política Aviso prévio
Supremo decide que empresa deve 
dialogar com sindicatos antes de fazer 
demissão em massa

Redução
Pacheco faz nova reunião com gover-
nadores para discutir limite de ICMS 
sobre combustíveis

A Câmara de Bady Bassitt, 
por meio do presidente Paulo 
César Pereira, com o apoio de 
todos os vereadores, protocolou 
na tarde desta quarta-feira (8), 
ofício junto a CETESB (Com-
panhia Ambiental do Estado 
de São Paulo), pedindo a reali-
zação de estudos complemen-
tares destinados a minimizar 
os impactos ambientais, sociais 
e econômicos decorrentes do 
novo traçado do contorno ferro-
viário que passará pela cidade.

O ofício é resultado da in-
satisfação com a audiência 
pública realizada no dia 1º de 
junho na Câmara, ocasião em 
que a empresa Rumo Logística 
omitiu-se sobre a economia 
local (pequenos agricultores), 
ignorou a existência de diver-
sas nascentes fluviais (tendo 
mapeado apenas as principais) 
e demonstrou desconhecer o ex-

Câmara aciona Cetesb sobre
projeto do contorno ferroviário

BADY BASSITT

ponencial crescimento urbano 
de Bady Bassitt.

De acordo com incisos do 
art. 10 da Resolução Conama nº 
01/1986, considera-se impacto 
ambiental “qualquer altera-
ção das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia 
resultante das atividades huma-
nas que, direta ou indiretamen-
te, afete a biota, o bem-estar da 

população, as atividades sociais 
e econômicas”.

No ofício, foi ressaltado 
que: “caso o projeto atual seja 
aprovado sem modificações, 
os pequenos agricultores, que 
abastecem a nossa região, serão 
extremamente prejudicados. 
Ao mesmo tempo, a economia 
local também será afetada, com 
a queda da oferta de produtos 
hortifrutigranjeiros e a conse-
quência no aumento de preços. 

[...] ao passo em que a biota 
será lesada com o aterramento 
de nascentes, o crescimento 
da cidade será indevidamente 
contido, pois a área urbana de 
fato está prestes a alcançar a 
futura linha férrea”. Somente 
em Bady Bassitt, mais de 70 
propriedades rurais serão afe-
tadas diretamente, de acordo 
com o novo traçado. Deste total, 
mais da metade é do setor de 
agricultura e agropecuária. 

Audiência pública reali-
zada semana passada 
na Câmara teve polêmi-
ca a ataques da prefei-
tura ao projeto

Câmara de Bady pede a CETESB mais estudos sobre contorno ferroviário

Divulgação

O governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB) propôs na manhã 
desta quarta-feira (8), em 
Brasília, que o governo fede-
ral suspenda por dois anos 
a dívida de São Paulo com a 
União para que o Estado possa 
reduzir o ICMS da gasolina e 
zerar a taxação sobre demais 
combustíveis. 

“O governo federal sus-
pende o pagamento da dívida 
dos paulistas com a União 
por dois anos. Eu uso esse 
dinheiro para zerar o ICMS 
do diesel, etanol e gás de co-

zinha e reduzir a gasolina. 
Não precisa de PEC [Proposta 
de Emenda Constitucional] 
para isso. É mais justo e rá-
pido”, declarou o governador. 
A sugestão paulista pode re-
solver o impasse sobre os 

COMBUSTÍVEIS

Garcia propõe suspensão de dívida 
com União por 2 anos para zerar ICMS

preços finais de gasolina, eta-
nol, diesel e gás de cozinha, 
que pressionam a inflação e 
prejudicam, principalmente, 
a população de baixa renda. A 
proposta foi tornada pública 
em entrevista coletiva no Con-
gresso Nacional, após reunião 
entre governadores de diversos 
estados e o presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco. 

Os líderes estaduais são 
contra o projeto de lei de-
fendido pelo presidente Jair 

Bolsonaro, que limita a 17% 
a alíquota do ICMS de com-
bustíveis, energia, transporte 
e telecomunicações. O gover-
nador de São Paulo também 
agradeceu ao presidente do 
Senado pela iniciativa de re-
ceber as propostas estaduais. 

“Na ponta da linha, o ob-
jetivo é diminuir o preço dos 
combustíveis e a inflação. 
O Senado está dialogando e 
buscando um caminho racio-
nal para que a gente alcance o 

SESSÃO NA CÂMARA

Mesmo depois de ter sido 
pego de surpresa com duas 
abstenções e um voto contra 
do vereador Robson Ricci (Re-
publicanos) o governo Edinho 
Araújo (MDB) acredita que 
nesta quinta-feira, 9, projeto 
que cria e extingue mais de 
700 cargos comissionados e 
funções gratificadas deverá ser 
aprovado. 

Na sessão de terça-feira, 
7, os vereadores Jean Charles 
(MDB) e Odélio Chaves (PP) 
- integrantes da base de apoio 
a Edinho – se abstiveram de 
votar no projeto. O placar final 
foi de 12 votos favoráveis e dois 
contrários: de João Paulo Rillo 
(Psol) - da oposição - que já era 
esperado, e de Robson Ricci; 
surpresa já que é alinhado ao 
governo. 

O Dhoje Interior procurou 
alguns parlamentares para 
entender como deverá ser a 
votação do projeto nesta quin-
ta-feira, durante sessão extra-
ordinária às 10 horas. A sessão 
foi convocada pelo presidente 
do Legislativo Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) porque o 
governo alega que tem até o 
dia 14 de junho para sancionar 
a lei e readequar o quadro de 
servidores e suas funções. 

Os vereadores Jean Charles 
e Robson Ricci disseram que só 

objetivo de todos”, observou. 
A proposta defendida pelo Pa-
lácio do Planalto pode retirar 
até R$ 100 bilhões de estados 
e municípios, o que traria 
prejuízos graves ao custeio 
de serviços essenciais como 
educação, saúde, segurança 
pública, habitação popular, 
desenvolvimento social e in-
fraestrutura urbana. 

B olsonaro
Bolsonaro acena aos esta-

dos com uma compensação 
estabelecida em uma PEC 
(Proposta de Emenda Cons-
titucional), mas o texto nem 
sequer foi apresentado ao 
Congresso. Diante da indefi-
nição sobre como o impacto 
da alteração no ICMS dos com-
bustíveis vai afetar os serviços 
públicos prioritários, Rodrigo 
Garcia sugeriu a suspensão 
temporária da dívida paulista 
em troca do corte imediato no 
tributo estadual. 

“É fundamental que o go-
verno federal dê o exemplo e 
comece a fazer isso pela Pe-
trobras, que é quem manda no 
preço do combustível. Querer 
reduzir preço começando pelo 
ICMS é como colocar o pa-
ciente pra examinar o médico. 
Nossa proposta está na mesa 
e é mais rápida e fácil de ser 
implementada”, disse Rodrigo. 

vão declarar o voto durante a 
sessão. Já Odélio Chaves afir-
mou que ainda está “avaliando” 
a questão do mérito.

Se de um lado existe misté-
rio, por parte do líder informal 
do prefeito na Câmara, Paulo 
Pauléra (PP), a tendência é de 
que nesta votação – pelo méri-
to – será mantido no mínimo 
os 12 votos da sessão passada. 
Ele lembra que são necessários 
9 votos para aprovar o projeto 
de Edinho. “Esses 12 votos 
que nós tivemos nós vamos ter 
porque se alguém tinha alguma 
dúvida nos apontamentos do 
Tribunal que é sobre legalidade, 
a questão agora é de mérito. 
No mérito quem decide é o 
administrador público. Essa é 
a responsabilidade do prefeito”, 
declarou Pauléra. 

Assim como na terça-feira 
Pauléra lembra que o voto é 
inviolável e que os vereadores 
que votarem favoráveis ao 
projeto de Edinho não sofrerão 
questionamentos na Justiça, 
como ocorreu em 2011, durante 
o governo do ex-prefeito Val-
domiro Lopes (PSB).  “Voto do 
vereador é inviolável, principal-
mente depois da mudança que 
tivemos em 2020 a respeito do 
dolo, improbidade e má-fé. Em 
nenhuma hipótese ele se en-
quadra nestas questões” disse.

Extraordinária amanhã 
vota criação de cargos

Os líderes estaduais 
são contra o proje-
to de lei defendido 
pelo presidente Jair 
Bolsonaro que limita 
a 17% a alíquota do 
ICMS

Garcia propõe suspensão de dívida de SP por 2 anos

Sessão amanhã finaliza votação da criação de cargos

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM

Terminal rodoviário recebe melhorias
Deu início nesta terça-feira, 

7, a reforma da Rodoviária 
Municipal de Mirassolândia. 
Em nota e vídeo, a prefeita 
Célia Fiamenghi dos Santos 
Matos e o vice, Aldo José Do-
cusse falam das melhorias e 

mudanças necessárias que o 
espaço precisa. 

O local que estava total-
mente abandonado, sem con-
dições de uso, terá  troca de 
teto, forração, adequação de 
sanitários, parte elétrica, hi-

dráulica e pintura. 
“Com grande entusiasmo 

anunciamos esta grande refor-
ma, que era muito necessária.” 
afirma a prefeita Célia. 

A prefeita também, em 
vídeo agradece ao deputado 

Carlão Pignatari e ao gover-
nador Rodrigo Garcia, que 
liberaram parte dos recursos 
para as obras. O restante será 
pago através de contrapartida 
da Prefeitura. (Colaborou 
Luiz Felipe Possani)

MIRASSOLÂNDIA

PPI

Já vigora o Programa de 
Pagamento Incentivado (PPI), 
implantado pela Prefeitura de 
Bady Bassitt. O propósito é 
atender aos contribuintes que 
possuem débitos municipais 
na dívida ativa. Para participar 
é só ir à Prefeitura, no setor 
de Tributação (rua Camilo de 
Moraes, 475, Centro). 

Segundo a Lei n° 2553, de 
24 de maio de 2022,  aprovada 
pela Câmara de Vereadores 
de Bady Bassitt, o PPI vai 
oferecer descontos variados 
para o pagamento de débitos 
junto à Prefeitura. Poderão 
ter descontos débitos de ISS-
QN (Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza), IPTU 

(Imposto Predial e Territorial 
Urbano), TLLF (Taxas de Lo-
calização e Funcionamento), 
Contribuições de Melhoria e 
Diversos, Tarifa de Consumo 
de Água e Coleta de Esgoto, 
Taxa de Conservação de Estra-
da e multa por desperdício de 
água e acúmulo de entulhos ou 
lixos.  Os débitos poderão ser 
regularizados de duas formas: 
à vista com desconto de 100% 
de juros e multa ou até cinco 
parcelas com 60% de desconto 
em juros e multa. O programa 
refere-se somente a dividas até 
31/12/2021. 

O prazo para adesão ao pa-
gamento incentivado é até o dia 
30 de junho deste ano. 

Prefeitura de Bady abre 
parcelamento de dívidas

Programa entra em vigor na Prefeitura de Bady Bassitt

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Planos de Saúde
STJ decide que planos de saúde não 
precisam cobrir procedimentos fora da 
lista da ANS

Na Vila Bom Jesus
Vendedora de celulares tem casa fur-
tada e PM prende dupla após popular 
anotar placa de moto

Como mudou recentemen-
te de residência, uma rio-pre-
tense, de 49 anos, ficou sem o 
boleto para o pagamento da 
mensalidade de seu convê-
nio médico e entrou em um 
site que acreditou que era da 
operadora de saúde. Ela caiu 
num golpe de estelionato e teve 
prejuízo de R$ 1.238,41. 

Queixa
A vítima procurou a Central 

de Flagrantes para denunciar 
o crime na noite desta terça-
-feira, 7. Segundo o boletim de 

ESTELIONATO

Pagou boleto falso e 
perdeu R$ 1,2 mil

ocorrência, em 10 de maio, ao 
entrar na página em nome da 
empresa ela foi redirecionada 
para um número de prefixo 
11 no WhatsApp, onde foram 
solicitados dados pessoais e, 
posteriormente, enviado o 
boleto com vencimento para o 
dia seguinte.

 A dona de casa só desco-
briu a fraude quando recebeu 
cobrança da operadora e en-
viou o comprovante de paga-
mento, sendo informada que 
o boleto era falso. O 7º DP vai 
investigar o caso.

Rio-pretense procuraou a polícia e registrou queixa

Uma equipe de Ações Es-
peciais da Polícia estava em 
patrulhamento nesta terça-
-feira, 7, no KM 68 da BR 153, 
quando decidiu abordar um 
ônibus que fazia a linha de 
Campo Grande-MS para Belo 
Horizonte – MG. 

Em revista veicular, os 
policiais suspeitaram de um 
passageiro e decidiram revis-
tar a mochila dele, momento 
em que foram encontradas 
418 pedras de diamantes, um 
aparelho de teste de Diamante, 

uma caderneta com anotações 
de coordenadas geográficas 
de jazidas de metais preciosos 
numa região da divisa com a 
Colômbia. A carga foi avaliada 
em R$ 3 milhões. 

O homem alegou aos PMs 
que estavam transportando as 
pedras de Corumbá-MS para 
Governador Valadares-MG, 
onde seriam lapidadas para 
posteriormente serem vendi-
das. Ele foi preso em flagrante 
e poderá responder por usur-
pação de bens da União. 

Colaborou -  Sarah 
BELLINE.

Polícia apreende diamantes 
avaliados em R$ 3 mi na BR-153

RIO PRETO

Foram encontradas 
pedras de diamantes, 
um aparelho de teste de 
Diamante, uma caderne-
ta com anotações

Foram encontradas 418 pedras de diamantes e um aparelho de teste de Diamante

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Idoso é 
assaltado
na frente de 
hipermercado

A Polícia Civil de Rio 
Preto vai investigar o 
assalto a um pedestre, de 
62 anos, ocorrido às 5h30 
desta terça-feira, 7, na 
frente de um hipermerca-
do, na avenida Tancredo 
Neves. 

No Plantão, a vítima 
contou que foi abordada 
por dois desconhecidos 
que usando de força física 
roubaram sua bolsa, con-
tendo marmita, cartão 
bancário, documentos 
pessoais, carteira, óculos 
de grau e celular, enquan-
to ele andava sozinho na 
rua. Ainda segundo o 
idoso, depois do crime 
os marginais fugiram em 
direção à Vila Toninho., 
mas ele não soube dar 
mais detalhes das carac-
terísticas dos bandidos.

 Apesar do emprego 
de violência no crime, o 
rio-pretense informou 
à polícia que não ficou 
ferido.

Da REDAÇÃO

Um dia depois de ser in-
ternado, morreu no Hospital 
de Base de Rio Preto, às 21h45 
desta terça-feira, Carlos Ro-
berto de Oliveira, de 56 anos. 

Segundo o registro policial 
na Central de Flagrantes, o 
paciente deu entrada após ter 
sua bicicleta atropelada por 
um automóvel. O acidente 

FORAM ACHADAS

418
PEDRAS DE DIAMAN-
TES  com o acusado, 
que vai responder por 
crime contra bens da 
União

Cilcista morre no hospital
ATROPELAMENTO

de trânsito teria ocorrido na 
véspera. 

Na delegacia, não foi loca-
lizado o boletim de ocorrência 
do atropelamento, que segue 
sendo investigado pelo 5º DP. 

Após passar por autópsia 
no Instituto Médico Legal 
(IML) rio-pretense, o corpo 
será liberado para familiares. 

Moto
Um motociclista, de 34 

anos, foi internado em estado 
grave no Hospital de Base, na 
noite desta terça-feira, após 
sofrer um acidente de trânsito 
no quilômetro 179 da rodo-
via Assis Chateaubriand, no 
sentido Rio Preto/Guapiaçu. 
Sua companheira, de 32, que 

estava na garupa, sofreu lesões 
leves. De acordo com policiais 
militares rodoviários que aten-
deram a ocorrência, o piloto 
transitava com sua Honda CG 
125 Titan KS quando por mo-
tivo desconhecido bateu na 
traseira de um caminhão, que 
não percebeu a colisão e seguiu 
viagem. 

Com o impacto da batida, 
as vítimas caíram no solo. 
Devido à gravidade dos feri-
mentos, o condutor da moto 
foi intubado. Já sua passageira 
não corre risco aparente de 
morte. Registrado no Plantão 
como lesão corporal culposa 
na direção de veículo automor 
o boletim de ocorrência segue 
para investigação no 3º DP.

Um motociclista, de 
34 anos, foi interna-
do em estado grave 
no Hospital de Base, 
na noite desta ter-
ça-feira

Policiais militares fizeram a prisão em flagrante

FOI PRESO

Homem briga com mulher 
trans e ateia fogo em casa

Policiais militares pren-
deram em flagrante por 
lesão corporal, ameaça e 
incêndio em residência, um 
homem, de 43 anos, no Re-
sidencial Monte Verde, em 
Rio Preto, às 20h05 desta 
terça-feira, 7. A vítima, de 57 
anos, que se identifica com 
nome social, mantém um 
relacionamento amoroso 
com o agressor. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, uma vizinha 
viu o casal brigando na rua 
e interferiu para separá-los. 

Para a polícia, a mulher 
disse que eles foram embo-
ra em seguida e o acusado 
retornou sozinho, pouco 
depois, entrando na casa. 

Assim que o suspeito 
saiu, o imóvel começou a pe-
gar fogo. Para a testemunha, 

o homem teria confessado 
ter incendiado a residência 
e que iria matar a vítima. 

Na sequência, ele fugiu 
em uma motocicleta, des-
respeitando sinalizações de 
trânsito, sendo perseguido 
pela PM durante cinco mi-
nutos. Ao ser abordado, o 
autuado alegou que estava 
sem capacete e por isso ten-
tou fugir, desconversando 
sobre a autoria do incêndio 
e de ameaças à compa-
nheira. Bombeiros foram 
acionados e controlaram as 
chamas. O casal foi levado 
ao Plantão, onde a vítima 
representou contra o indi-
ciado, solicitando medida 
protetiva de urgência. O 
agressor teve a prisão con-
vertida em preventiva e foi 
levado à carceragem local. 

Motociclista foi socorrido para a Santa casa de Rio Preto

POLÍCIA CIVIL

Motorista desrespeita 
Pare e bate em viatura

Uma viatura da Polícia 
Civil de Rio Preto ficou da-
nificada após ser atingida 
por um Chevrolet Prisma. O 
acidente aconteceu às 6h30 
desta terça-feira, 7, na rua 
Siqueira Campos, na Vila 
Santa Cruz. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o veículo ocu-
pado por dois peritos da 
Polícia Técnica seguia pela 
via quando no cruzamento 
com a rua Antonino do 
Amaral Vieira o motorista 
do automóvel desrespeitou 
o sinal de Pare e provocou a 
colisão. Não houve feridos. 
O carro, dirigido por um 
jovem, de 24 anos, também 
sofreu danos. A colisão se-
gue sendo investigada pelo 
2º DP. 

Porta
Após provocar um aci-

dente de trânsito, na ave-
nida Presidente Getúlio 
Vargas, no bairro São Fran-

cisco, em Rio Preto, no final 
da manhã desta terça-feira, 
7, o motorista de um Ford 
Fiesta prata fugiu sem pro-
videnciar socorro à vítima, 
um motociclista, de 59 anos. 

Conforme o boletim de 
ocorrência, o piloto trafe-
gava com sua Honda CG 
160 Fan pela via quando o 
condutor do automóvel, que 
estava estacionado, abriu a 
porta repentinamente, ba-
tendo na motocicleta. 

Com o impacto da coli-
são, o motociclista caiu e se 
feriu, sendo socorrido pela 
Unidade de Resgate até a 
Santa Casa. 

O motorista fugiu antes 
da chegada da Polícia Mili-
tar. A placa do carro foi ano-
tada por populares. O caso, 
registrado no Plantão como 
lesão corporal culposa na di-
reção de veículo automotor 
e fuga de local de acidente, 
será investigado pelo 5º DP.

Morador de 
Talhado tem 
nome usado 
em golpe

Um morador do Dis-
trito de Talhado, de 64 
anos, procurou a Central 
de Flagrantes de Rio Pre-
to na tarde desta terça-
-feira, 7, para denunciar 
que foi vítima de este-
lionato. Ele teve o nome 
usado por criminosos e 
ficou com prejuízo de R$ 
3.736,00. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o idoso pas-
sou a receber cobranças 
de uma empresa especia-
lizada que disse que havia 
um débito junto a uma 
rede de lojas. 

Ao pedir esclareci-
mentos presencialmente 
em uma loja do grupo a 
vítima foi informada que 
tinham sido feitas duas 
compras no seu CPF na 
cidade de Santa Bárbara 
d´Oeste. Para a polícia, 
o aposentado disse que 
nunca esteve naquele 
município. O caso segue 
sendo investigado.

Da REDAÇÃO
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Rota de peregrinação do Caminho da Fé já recebeu 251 pessoas

O Conselho Municipal de Saú-
de está propondo ao Secretário 
Aldenis Borim a criação de um 
único Centro de Atendimento 
de Casos Respiratórios para 
pacientes com essas síndro-
mes e acabar com o problema 
causado pelo novo protocolo 
das Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) que enviam os 
doentes e superlotam as Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs).
O protocolo é muito severo. 
“Eles resolveram os problemas 
das UPAs e criaram outro na 
cidade inteira”, diz Fernando 
Araújo, presidente do Conselho 
Municipal de Saúde.
Reunião de mais de 20 con-

Conselho sugere centro 
único para atendimento

DOENÇAS RESPIRATÓRIA

No ofício à Secretaria, o 
Conselho Municipal vai 
relatar o desmonte do 
atendimento básico
nas UBSs

selheiros nesta quarta-feira 
constatou que o protocolo que 
as Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs) passaram a uti-
lizar resolveu seus problemas e 
destruiu o atendimento primá-
rio agendado pelas 28 UBSs.
As Unidades Básicas não estão 
preparadas para receber a de-
manda do pronto atendimen-
to. Nelas, os atendimentos são 
agendados e não têm pessoal 
suficiente para o fluxo de pes-
soas enviadas pelas UPAs. Elas 
não têm nem médicos para fa-

zer o trabalho.
Na reunião do Conselho foi re-
latado que uma UBS recebeu, 
na terça-feira, mil pessoas. Ao 
meio dia, elas estão parando de 
distribuir senhas. O grupo que 
recebeu a senha até essa hora, 
vai ser atendido às 17h. Quem 
chega depois, peregrina por ou-
tras regiões em busca de outra 
Unidade.
No ofício à Secretaria, o Con-
selho Municipal vai relatar o 
desmonte do atendimento bási-
co nas UBSs. As consultas que 

estavam agendadas estão sendo 
desmarcadas para que elas con-
sigam atender a demanda que 
foi transferida.
Fernando Araújo diz que o Con-
selho está fazendo essa propos-
ta para desonerar as UBSs des-
sa obrigação e centralizar em 
um único lugar o atendimento 
das síndromes respiratórias. 
Ele admite que o aumento dos 
casos de Covid é um dos fatores 
que estão levando as pessoas a 
procurar o atendimento médi-
co.

BASÍLICA

Ramal de São José faz um 
ano com 251 peregrinos

O Ramal São José, que 
faz parte da rota de pere-
grinação do Caminho da Fé, 
completa neste sábado, dia 
11 de junho, um ano de fun-
cionamento. Para celebrar 
a data, será celebrada uma 
missa na Basílica Menor 
Nossa Senhora da Concei-
ção Aparecida, na Boa Vista, 
às 7h, presidida pelo padre 
Torrente. 

“Teremos um momento 
especial em comemoração 
aos 12 meses de atividades 
no Ramal São José. Além da 
missa, os ciclistas e peregri-
nos receberão uma bênção 
do padre Torrente. Logo 
após, o grupo idealizador do 
Caminho da Fé será home-
nageado pela Prefeitura de 
Rio Preto, através da secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de 
Turismo”, afirmou o secre-
tário da pasta Jorge Luís de 
Souza. Aberto em 11 de ju-
nho da 2021, o Ramal é um 
caminho de peregrinação 

que começa em Rio Preto, 
percorrendo em seguida 
o distrito de Engenheiro 
Schmitt  e as cidades de 
Cedral, Potirendaba, Ibirá, 
Urupês, Novo Horizonte e 
Borborema, no total de 150 
km. Desde a sua abertura, 
251 peregrinos passaram 
pelo percurso, sendo que 
este total saiu da Basílica. 

O primeiro peregrino a 
fazer o trajeto foi Vivaldo 
Aparecido Ribeiro, 56 anos, 
natural de Taubaté. Ele saiu 
da Basílica, em Rio Preto, no 
dia 10 de janeiro. Durante 
a missão, comemorou seu 
aniversário de 57 anos e che-
gou ao Santuário Nacional 
depois de caminhar 37 dias. 
O Ramal São José integra-se 
ao Caminho da Fé, que é for-
mado também pelas rotas 
Peregrinos Caminhantes e 
Ciclo Turistas, num total de 
894 km, saindo de Rio Preto 
até o Santuário Nacional 
Nossa Senhora Aparecida, 
na cidade de Aparecida.

O Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp), 
regional Rio Preto, aproveita 
a semana dedicada ao Meio 
Ambiente para discutir, em 
um evento na manhã desta 
quinta-feira (9), a sua respon-
sabilidade e contribuição que 
tem com o tema. Começa às 
8h e termina às 11h na sede 
do Ciesp. 

 Assim como as cadeias 
produtivas de todas as ati-
vidades, a indústria tem a 
sua responsabilidade com a 
qualidade do Meio Ambiente 
e construir os meios para eli-
minar os problemas que ela 
provoca. 

MEIO AMBIENTE

Ciesp discute responsabilidade da indústria
Um dos caminhos é agregar 

na rotina das empresas o con-
ceito de ESG, aparentemente 
difícil para aquelas nascidas 
em um momento em que o 
conceito não era importante 
ou que são geridas sem levar 
em conta esses valores. Ele 
significa Governança Ambien-
tal, Social e Corporativa (em 
inglês, ESG). 

O evento desta quinta-feira 
vai discutir Logística Reversa, 
Mercado Livre e Cogeração de 
Energia. São os temas que os 
industriais precisam dominar 
e aplicar ao seu processo de 
produção, que serão discuti-
dos. 

A diretora da delegacia 
do Ciesp Rio Preto, Aldina 
D’Amico explica que o in-
dustrial é responsável pela 
logística reversa na sua cadeia 
de produção. O termo que 
confunde nada mais é do que 
administrar tudo o que resta 
da sua produção. Um exemplo 
é a embalagem. O industrial 
tem que saber se a embalagem 
de seu produto é descartada 
corretamente. 

Aldina diz que a indústria 
também é responsável pelo 
consumo consciente.

Energia
O industrial não tem que 

se preocupar somente com os 
seus rejeitos. Também com o 
uso consciente da energia para 
a transformação da matéria 
prima. 

Segundo Luiz Antônio dos 
Santos Pinto, presidente da As-
sociação Brasileira de Energia 
Solar (Abrasol) e diretor do 
Ciesp da Alta Noroeste (Ara-
çatuba), um dos mediadores 
do evento, cerca de 80% das 
indústrias se beneficiam da 
energia solar térmica. 

Ainda segundo ele, na re-
gião de Rio Preto são 3 fábricas 
de equipamentos e apenas em 
Birigui, cinco para atender o 
mercado.

Reunião de mais de 20 conselheiros aconteceu nesta quarta-feira e discutiu assunto das UBSs

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Luiz Antônio dos Santos Pinto, presidente da Abrasol

TANABI

Vacinação aplica 4° dose 
contra Covid em 
pessoas com 50 anos

A Secretaria de Saúde in-
formou que deu início a dose 
de reforço (4° dose) da vacina 
contra Covid-19 em pessoas 
com 50 anos ou mais, imunos-
suprimidos (qualquer idade) e 
trabalhadores da saúde.

A 4ª dose deve ser recebida 
com intervalo de, pelo menos, 
4 meses da 3ª dose. Não é ne-
cessário efetuar agendamento.

Documento
É obrigatória a apresen-

tação de documento oficial 
e carteira de vacinação para 
quem for tomar a 2ª, a 3ª e a 
4ª dose.

A vacinação ocorre em to-

dos os postos de saúde do 
município de Tanabi, das 8h as 
16h de segunda a sexta a feira.

MIRASSOL

Campanha do Agasalho
distribui roupas 
nesta quinta-feira

As peças de roupas e aga-
salhos arrecadados durante 
a ‘Campanha do Agasalho 
2022’ em Mirassol serão en-
tregues nesta quarta-feira, 8, 
e quinta-feira, 9, pelo Fundo 
Social de Solidariedade e do 
Departamento Municipal de 
Ação Social. 

A distribuição ocorre das 
12h às 16h, na Praça da PEC, 
onde está localizado o Centro 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS) no Nova Es-
perança e na sede do Fundo 
Social, no Centro. 

A Praça do PEC está loca-
lizada na rua Irineu Anselmo 
Baitello, nº 271, no Nova Es-

perança. Já o Fundo Social na 
rua São Pedro, 2797, Centro, e 
continua recebendo doações.

POTIRENDABA

Prefeitura começa
preparar tapete da 
festa de Corpus Christi

A Prefeitura de Potirenda-
ba através das Coordenadorias 
de Cultura e Obras finalizou o 
preparo dos materiais que se-
rão utilizados para o tradicio-
nal feriado de Corpus Christi 
no dia 16 de junho na cidade. 

Todos os anos a Paróquia 
Senhor Bom Jesus através de 
voluntários e artistas da cidade 
passam a noite anterior à co-
memoração decorando as ruas 
com temas religiosos e sociais 
em tapetes e quadros, para isso 
são utilizados 8 toneladas de 
materiais como vidro moído, 
pó de serragem e raspas de 
pneu nas confecções.  Man-
tendo a tradição, neste ano a 

missa e a procissão serão re-
alizadas no dia 16 de Junho, a 
partir das 17h, na Praça Matriz.

Fernando Araújo, 
presidente do Conselho

“

“       Eles resolve-
ram os proble-
mas das UPAs e 
criaram outro na 
cidade inteira

Divulgação

DivulgaçãoPrefeitura de MirassolDivulgação

Divulgação

Divulgação
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Liderança
O Mirassol bateu o Tanabi por 2 a 0 e 
se isolou na liderança do Grupo 1 do 
Paulista Sub-20.

Copa do Qatar
Na repescagem das Eliminatórias para 
a Copa do Mundo, a Austrália bateu o 
Emirados Árabes Unidos por 2 a 1

Com polêmica de arbitragem, 
Novorizontino perde para o Grêmio

BRASILEIRÃO SERIE B

O julgamento do ex-presi-
dente da Fifa Joseph Blatter e 
do ex-jogador francês Michel 
Platini por supostos pagamen-
tos de propina foi interrom-
pido nesta quarta-feira (8), 
quando Blatter disse que esta-
va doente demais para depor. 

Promotores suíços acusam 
os dois dirigentes, que já esti-
veram entre os mais poderosos 
do futebol, de providenciar 
ilegalmente um pagamento 
de 2 milhões de francos suíços 

FIFAGATE

Blatter alega estar 
doente para depor

(equivalente a R$ 10 milhões) 
em 2011. Blatter e Platini ne-
gam as acusações. 

Blatter, parecendo frágil 
durante a audiência na Corte 
Criminal Federal em Bellin-
zona, disse que não poderia 
falar ao tribunal devido a dores 
no peito. “A dor vai voltar e 
estou tendo dificuldade para 
respirar”, disse o ex-dirigente 
de 85 anos ao tribunal em um 
sussurro. Os juízes permitiram 
que ele prestasse seu depoi-
mento na quinta-feira (9). 

Mais cedo, advogados de 
Blatter e Platini não consegui-
ram transferir o julgamento 
para um tribunal local ou re-
jeitar a ação civil da Fifa contra 
Blatter e Platini para recuperar 
os 2 milhões de francos. 

Três juízes vão acompanhar 
o julgamento, que vai até 22 de 
junho. O veredicto deve sair 
em 8 de julho. Se condenados, 
Platini e Blatter podem pegar 
até cinco anos de prisão. 

Ambos negam irregulari-
dades e dizem que tinham um 
acordo verbal sobre o paga-
mento.

O Novorizontino lutou, 
mas acabou sendo derrotado 
pelo Grêmio por 2 a 0 na noite 
desta terça-feira (7), na Arena 
do Grêmio, pela 11ª rodada 
da Série B. Com o resultado, o 
Grêmio alcançou a quinta po-
sição, com 17 pontos, próximo 
do G-4. O Novorizontino, por 
outro lado, ficou em sétimo, 
com 14. O time paulista não 

No segundo tempo, o 
time gaúcho começou 
pressionando e ampliou 
logo aos 12 minutos

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

BRASILEIRÃO

Cuiabá surpreende Corinthians 
na abertura da 10ª rodada

Na abertura da 10ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, o 
Corinthians foi superado pelo 
Cuiabá, por 1 a 0, na noite desta 
terça-feira (7). Com gol do la-
teral Uendel, que jogou no Co-
rinthians, o Cuiabá conseguiu 
sua primeira vitória em casa, 
na Arena Pantanal; por sua vez, 
o Corinthians viu perder uma 
invencibilidade de 11 jogos. 

Com a derrota, o Corin-
thians manteve o primeiro 
lugar, com 18 pontos, mas 
pode perder a liderança para 
Atlético-MG e Palmeiras, que 
ainda jogam na rodada. Já 
o Cuiabá venceu a primeira 
em casa, subiu três posições, 
chegando ao 15º lugar, com 
11 pontos, deixando a zona de 

rebaixamento. 
O time paulista não se en-

controu e assistiu o Cuiabá 
dominar a partida no primeiro 
tempo. O Corinthians até che-
gou a ter o controle do jogo por 
15 minutos, com mais posse, 
mas via os donos da casa fina-
lizarem mais vezes. Único lance 
de perigo dos alvinegros foi 
com Gustavo Silva - aos cinco 
minutos, o atacante recebeu 
o cruzamento de Mantuan e 
cabeceou para boa defesa do 
goleiro João Carlos. 

O que se viu depois foi am-
plo domínio do Cuiabá. Bus-
cando o contra-ataque, o time 
do mato-grossense ensaiava 
uma pressão e, aos 35 minutos, 
Cantillo errou o passe na saída 
de bola, o lateral Uendel apro-
veitou, tabelou no alto com 
Rafael Marques e, de fora da 
área, acertou no canto de Cás-

sio, abrindo o placar na Arena 
Pantanal. O gol desestabilizou 
ainda mais o Corinthians, que 
já não se encontrava em cam-
po, e pouco chegava na área 
adversária, mantendo o revés 
no placar até o intervalo. 

Quem assustou primeiro 
na segunda etapa foi o Cuiabá, 
com Empereur, aos três mi-
nutos. O zagueiro subiu mais 
alto e quase marcou de cabe-
ça. Aos poucos, o Corinthians 
começou a dominar a partida 
e fez o Cuiabá recuar. Porém, 
o domínio não se traduzia em 
finalizações, tendo somente 
uma em dez minutos, com Ro-
ger Guedes, pela esquerda, que 
cortou para o meio e finalizou 
para a defesa de João Carlos. 
O Corinthians rondava a área 
do Cuiabá e, sem chutar a gol, 
abusou das bolas levantadas, 
melhor para a defesa do time 

Com polêmica de arbitragem, Novorizontino perde para o Grêmio

Na próxima roda-
da, o Novorizontino 
enfrenta o Guarani 
no domingo (12), às 
11h, no estádio Jorge 
Ismael de Biasi, em 
Novo Horizonte 

Blatter, parecen-
do frágil durante a 
audiência na Corte 
Criminal, disse que 
não poderia falar 
ao tribunal devido a 
dores no peito.

Concursados comemoram a posse das tão esperagas vagas  para os cargos públicos da cidade de Rio Preto

Agência BRASIL

Da REPORTAGEM

Ozzair Júnior/Novorizontino 

vence há quatro jogos. 
O Grêmio começou o jogo 

em cima do Novorizontino. 
Diego Souza e Rodrigues foram 
os jogadores mais perigosos 
no início da partida, enquanto 
os paulistas tiveram a chance 

de marcar com Ronaldo, que 
mandou nas mão do goleiro 
Gabriel Grando. Nos minutos 
finais da primeira etapa, o 
Grêmio foi com tudo para cima 
e, com ajuda do VAR, teve um 
pênalti marcado. Diego Souza 
foi para a cobrança e mandou 
no fundo das redes, aos 54 
minutos. 

Penalti
A equipe da região recla-

mou bastante do pênalti e 
por nota manifestou insatis-
fação com a arbitragem. “O 
Grêmio Novorizontino, por 
meio de sua diretoria, vem a 
público manifestar a sua insa-
tisfação e descontentamento 
pela ocorrência de falhas e 
interferências das equipes de 
arbitragens do Campeonato 
Brasileiro da Série B em seus 
jogos, que têm prejudicado a 
agremiação nesta disputa. Fo-

ram sucessivas ocorrências de 
interferência e interpretações 
que têm prejudicado o clube”, 
diz um trecho da nota. 

2º tempo
No segundo tempo, o time 

gaúcho começou pressionando 
e ampliou logo aos 12 minutos. 
Nicolas tocou para Biel, que 
deixou passar, e viu Janderson 
acertar um bonito chute para 
fazer mais um na Arena. O No-

vorizontino tentou uma reação 
no fim, mas não teve força para 
impedir a vitória gremista. 

Próxima
Na próxima rodada, o No-

vorizontino enfrenta o Guarani 
no domingo (12), às 11h, no 
estádio Jorge Ismael de Biasi, 
em Novo Horizonte (SP). Na 
segunda-feira, às 20h, o Grê-
mio visita o Sport, na Ilha do 
Retiro, em Recife (PE).

Sem médico, 
juiz interrompe 
jogo  do América 
no Sub-20

O jogo entre Grêmio 
Novorizontino e América 
pela 6ª rodada do Campe-
onato Paulista Sub-20, na 
manhã desta quarta-feira 
(8), no estádio Jorge Is-
mael de Biasi, em Novo 
Horizonte, não chegou 
ao seu final e terá seu 
desfecho no Tribunal de 
Justiça Desportiva (TJD) 
da Federação Paulista de 
Futebol. 

Segundo a súmula, a 
partida foi interrompida 
aos 29 minutos do segun-
do tempo, com o placar 
em 0 a 0, quando um atle-
ta do América precisou de 
atendimento médico e foi 
constatada a ausência de 
um profissional de saúde 
na delegação rio-pretense. 

Segundo o árbitro Ju-
liano José Alves Rodri-
gues, uma mulher havia 
se apresentado ao dele-
gado da partida antes do 
início do jogo e passou 
a documentação como 
sendo a médica Débora 
Tarraf Varella. Dirigentes 
e membros da comissão 
técnica adversária infor-
maram a arbitragem que 
a médica havia passado 
mal e deixado o estádio. 
A arbitragem aguardou 
por 41 minutos a chegada 
de um novo médico, o que 
não ocorreu. 

O presidente do Amé-
rica, Luiz Donizette Prie-
to, o Italiano, negou a 
versão relatada na súmu-
la. De acordo com ele, a 
médica passou mal ainda 
em Rio Preto, não chegan-
do sequer a ir ao estádio e 
não comunicando o clube. 
“Nós achávamos que ela 
estava lá, já que a partida 
começou normalmente 
e o árbitro é obrigado a 
pegar o CRM dela. Eles 
não fizeram isso e deram 
início ao jogo e só depois 
constataram a falta dela”, 
afirmou. 

Italiano também que 
providenciou uma médi-
ca substituta, mas que o 
árbitro não lhe forneceu 
tempo suficiente para que 
ela chegasse ao estádio. 
“Houve erro do árbitro, 
erro do delegado, erro de 
todos os lados. O juiz colo-
cou na súmula que o jogo 
parou em 74 minutos, mas 
já havia passado dos 80 na 
verdade, porque se passa 
dos 75 tem que manter 
o resultado de campo”, 
comentou.O presidente 
afirmou que o clube se de-
fenderá no TJD e pedirá a 
manutenção do resultado. 

Na súmula, o árbitro 
relatou que a segurança 
da partida foi feita pela 
empresa Saving Proteção 
Patrimonial. “Na con-
dição de mandante, o 
Grêmio Novorizontino 
atendeu a todas as exigên-
cias necessárias em regu-
lamento para realização 
da partida”, informou a 
assessoria do clube. 

O Novorizontino es-
pera ganhar os pontos da 
partida na Justiça. “Es-
pero que sejam apurados 
os fatos e que leva-se em 
consideração a súmula e 
o testemunho dos envol-
vidos. Assim, não tenho 
dúvida que teremos os 
três pontos em nosso fa-
vor”, disse o coordenador 
das categorias de base do 
Tigre, Marildo Ferreira.

Vinicius LIMA 

Divulgação
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 31/2022 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 08/2022 
QUINTO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 18/2017 
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE 
OBJETO: Alteração de cláusula e valor do Contrato nº 18/2017, que visa a contratação de até 3 
(três) menores aprendizes. Vigência: 01 de maio de 2022 a 31 de outubro de 2022. Data da 
assinatura: 25 de maio de 2022.Valor global estimado: R$ 47.281,69 (quarenta e sete mil, 
duzentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos). Recursos orçamentários: 3390.39 – 
Outros Serviços de Terceiros – pessoa Jurídica. Base Legal: artigo 57, II, da Lei 8.666/93. São 
José do Rio Preto, 07 de junho de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
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1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
09 DE JUNHO DE 2022 – QUINTA-FEIRA – 10:00 HORAS 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 
01 – 15/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC/VOT 
Dispõe sobre a extinção e criação de cargos de provimento em comissão; sobre a criação e extinção 
de funções de confiança, com a descrição das respectivas atribuições de assessoramento, chefia e 
direção; e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
  
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
                                                                                                          Presidente da Câmara – 08/06/2022 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS: 03/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 68/2022 
OBJETO: Contratação de especializada para construção de Unidade de Saúde no distrito 
de Engenheiro Balduíno. 
Data da realização da Sessão Pública: 27/06/2022 
Horário: 09h30min. 

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

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

O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Lei Federal: 8.666/93. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL. 
 

 

 
 
Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 16/2022, fica suspenso o 
Pregão Presencial nº. 16/2022, que tem por objeto o registro de preços para aquisição, 
futura e parcelada de tiras de glicemia, lancetas, agulhas e seringas – insumos de glicemia 
– destinados a pacientes do município de Tanabi, Estado de São Paulo, pelo período de 12 
(doze) meses. Tanabi, 08 de junho de 2022. João Paulo da Silveira – Pregoeiro. Norair 
Cassiano da Silveira - Prefeito. 
 

 

 
 
Prefeitura do Município de Tanabi.  
Pregão Presencial n° 18/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de gêneros 
alimentícios para suprimento da merenda escolar e de diversos setores da 
Prefeitura do Município de Tanabi, ficando designada para o dia 23 de junho de 
2022, as 09h15min, à sessão de entrega de envelopes, amostras e 
credenciamento, conforme edital. O edital completo poderá ser adquirido na 
Prefeitura do Município de Tanabi, Estado de São Paulo, sito à Rua Dr. Cunha Jr. 
nº 242 – Centro – todos os dias úteis das 09h00 às 15h00, ou mediante solicitação 
pelo e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 07 de junho de 2022. João Paulo 
da Silveira – Pregoeiro – Norair Cassiano da Silveira – Prefeito do Município. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO –TOMADA DE PREÇOS

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Tomada 
de Preços nº 012/2022; Processo nº 116/2022.TIPO: PREÇO GLOBAL OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU – SP, ATRAVÉS 
DE CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DATA, HORÁRIO E LOCAL DA 
SESSÃO PÚBLICA: 29 de junho de 2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 09/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: 08/06/2022.
PREGOEIRO:LEANDRO MARIANO DA SILVA

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 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento: 
 
FRANCISCO LEITE FURTADO e ANA PAOLA RAFAEL VIEIRA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, nascido em São João Nepomuceno, 
MG, no dia 20 de agosto de 1978, residente e domiciliado a Emílio Trevisan, Nº 650, 
Vila Sinibaldi, São José do Rio Preto, SP, filho de JAIRO NOGUEIRA FURTADO e 
de EDINAH LELIS LEITE FURTADO. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, 
divorciada, nascida em Avaré, SP, no dia 28 de outubro de 1982, residente e 
domiciliada a Emílio Trevisan, Nº 650, Vila Sinibaldi, São José do Rio Preto, SP, filha 
de DIOGO VIEIRA e de MARIA HELENA RAFAEL VIEIRA.  
 
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, 06 de junho de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 

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

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

 
Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de São José do Rio Preto, 
os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento: 
 
JOSÉ PESCE NETO e MARIA CRISTINA BARBIERI DE OLIVEIRA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, Padeiro, divorciado, nascido em Paranavaí, PR, no dia 15 de 
abril de 1969, filho de CAETANO PESCE NETO e de ELZA GIULIANGELIS. Ela, de 
nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em IBITINGA, SP, no dia 08 de julho 
de 1987, filha de OSVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA e de ELVIRA DE 
LOURDES BARBIERI DE OLIVEIRA.  
 
NATHALIA CAROLINE CALDEIRA BRAZ e MARILICE CRISTINA 
FREGONESI. Ela, de nacionalidade brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 09 de novembro de 1996, filha de LIANDRO JARDIM 
CALDEIRA BRAZ e de ADRIANA KELLY MIRANDA CALDEIRA BRAZ. Ela, de 
nacionalidade brasileira, microempreendedora, solteira, nascida em Novo Horizonte, 
SP, no dia 08 de setembro de 1993, filha de ANTÔNIO EDMIR FREGONESI e de 
LILIANA CRISTINA FREGONESI.  
 
RODRIGO FERREIRA SIQUEIRA DE MELLO e CAMILA BENEDETTI 
SOARES. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 13 de dezembro de 1987, filho de MILTON JOSÉ FERREIRA DE 
MELLO e de LUCIANA IRENE SIQUEIRA DE MELLO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, funcionária pública municipal, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 15 de fevereiro de 1991, filha de CLAUDIO SANTOS SOARES e de 
WANDA LOURDES BENEDETTI.  
 
JOÃO VICTOR DURÃO IGNAN e THAIS LUCAS ALVES. Ele, de nacionalidade 
brasileira, analista de ti, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de 
julho de 1996, filho de LUIZ RUBENS IGNAN e de MARIA JOSÉ DURÃO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, esteticista, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 12 de 
abril de 1994, filha de MARCOS AURELIO ALVES e de IMACULADA LUCAS.  
 
HENRIQUE MADI RAVAZZI e THAÍS VIEIRA BOLZAN GONÇALVES. Ele, 
de nacionalidade brasileira, gerente de relações com investidores, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de outubro de 1983, filho de JOSÉ MARTINHO 
WOLF RAVAZZI NETO e de LILIAN MADI RAVAZZI. Ela, de nacionalidade 
brasileira, advogada, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de maio 
de 1994, filha de FÁBIO BOLZAN GONÇALVES e de TÂNIA MARIA VIEIRA DA 
SILVA GONÇALVES.  
 
PHELLIP LUIZ FELIPE e LUCINEIDE DA SILVA. Ele, de nacionalidade 
brasileira, gerente hoteleiro, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 
de junho de 1984, filho de LUIZ APARECIDO FELIPE e de MÁRCIA CRISTINA 
RAVAZZI FELIPE. Ela, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, solteira, nascida em 
Potirendaba, SP, no dia 19 de agosto de 1981, filha de ABILIO DA SILVA e de 
TEREZA SULINO DA 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, 07 de junho de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

GUILHERME ADRIANO MELLIM e JAQUELINE TORRES DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de 
Estrela d'Oeste, Estado de São Paulo, nascido aos trinta (30) de março de um mil novecentos e noventa e quatro 
(1994), com vinte  e oito (28) anos de idade, ferramenteiro, solteiro, filho de ANÉSIO MELLIM e de dona 
MARCIA REGINA GENOVA MELLIM. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos  três (03) de março de um mil novecentos e noventa e cinco (1995), com vinte  e sete (27) anos de idade, 
gerente de contas, solteira, filha de DIVALTER LUIZ DA SILVA e de dona GISELA LUCIANA TORRES DA 
SILVA.

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, sete (07) de junho de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO:  
POLONI URBANIZADORA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
21.119.641/0001-30, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São 
José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da 
Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os proprietários dos 
lotes, localizados no Empreendimento “Jardim Pinheiros” (Poloni), abaixo relacionados, 
considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou 
infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no endereço 
supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam 
NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar ignorância/ 
desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento e 
a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a 
rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de 
reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura.  

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
JOÃO DE DEUS DOS SANTOS 36434772 657.740.435-68 03 10  

 
 

JAMIL PEDROZO NASSIF - DIRETOR 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO:  
SETCORP 170 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
21.875.453/0001-31, estabelecida à Rua Penita, 3155, Vila Redentora de São José do Rio Preto/SP, 
conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de 
Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no 
Empreendimento “Res. Jd. Florença Mineiros GO”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os 
mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a 
contar da data de publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar 
através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação pecuniária 
assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará 
a aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as 
partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante 
de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA FREITAS 4233248 009.243.911-03 34 05 

 
 
 

JAMIL PEDROZO NASSIF - DIRETOR 

 

 

 

 

UTE SÃO JOSÉ DA ESTIVA S.A.
CNPJ/MF nº 12.013.814/0001-40 - NIRE 35300377761

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas convocados a reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se em 08 de julho de 2022, às 10:00h, em primeira 
chamada, e 10:30h em segunda, na sede social da Companhia, na Fazenda 
Três Pontes, Novo Horizonte-SP, para deliberação da seguinte ordem do dia: 
Em AGO: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e vo-
tar o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício findo em 31/03/2022; b) Deliberar sobre 
a destinação do resultado do exercício; e c) Outros assuntos de interesse 
social. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social da 
sociedade, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício social fi ndo em 31/03/2022. Novo Horizonte-SP, 06 de junho de 
2022. a) Jorge Ismael de Biasi Filho - Diretor Presidente             (7, 8 e 9/6)

USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S/A
AÇÚCAR E ÁLCOOL

CNPJ/MF nº 53.172.300/0001-14 - NIRE 35300011091
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Or-
dinária, a realizar-se em 08 de julho de 2022, às 9:00h, em primeira chamada, 
e 9:30h em segunda, na sede social da Companhia, na Fazenda Três Pontes, Novo 
Horizonte-SP, para deliberação da seguinte ordem do dia: Em AGO: a) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, o 
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício 
fi ndo em 31/03/2022; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e 
c) Outros assuntos de interesse social. Encontram-se à disposição dos senhores 
acionistas, na sede social da sociedade, os documentos a que se refere o art. 133 
da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social fi ndo em 31/03/2022. Novo Horizon-
te-SP, 06 de junho de 2022. a) Roberto de Biasi - Diretor Presidente      (7, 8 e 9/6)

Edital De Citação - Prazo De 15 Dias. Processo Nº 1017499-37.2019.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Lincoln Augusto Casconi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Lisboa 
Lopes Pet Shop LTDA ME, CNPJ 18.092.669/0001-16, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Casa das 
Vacinas R P Ltda- CNPJ 00.224.426/0001-29 , com sede na Av. Alfredo Folchini,860,São José do Rio Preto/SP, alegando em 
síntese: " A requerente vendeu à ré produtos veterinários conforme descrito nas notas fiscais nºs 369.447 e 375.082, e não 
houve o pagamento nas datas aprazadas, ficando em inadimplência referentes às duplicatas nºs 369.447-1/1-R$174,80, 
375.082-1/2-R$ 169,50 e 375.082-2/2- R$ 169,50, totalizando o débito R$ 513,80. Assim ingressou com a ação para 
recebimento de seu crédito, requerendo a citação da ré para pagamento do débito em 15 dias, com atualização monetária, 
custas judiciais e honorários advocatícios, ou apresentar embargos, sob pena de sofrer os efeitos de revelia e a constituição do 
título executivo judicial, na forma do artigo 701 do Código de Processo Civil; requereu produção de provas . Dado a causa o valor 
de R$ 513,80 , petição datada de 18/04/2019 e assinada pelo Dr. Cleber Pomaro de Marchi OAB/SP206.089". Encontrando-se a 
ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetuar o pagamento da importância de 
R$ 513,80 (quinhentos e treze reais e oitenta centavos), podendo no mesmo prazo, Oferecer Embargos (Art. 703, do Novo 
Código de Processo Civil), esclarecendo-a que não sendo oferecida defesa, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados pelo autor. E para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, o qual será fixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 31 de maio de 2022. K-08e09/06

Editais



 PARABÉNS, PESSOA
MUITO ESPECIAL!!

Completar mais um ano de vida é maravilhoso, mas é ainda 
mais quando a comemoração é para uma pessoa tão queri-
da por todos como você, Luiz Fernando Jalles, empresário, 
engenheiro, sócio proprietário responsável pela área finan-
ceira do Riopreto Shopping Center. O empresário Luiz Fer-
nando Jalles preferiu festejar seu aniversário no último dia 
03 de junho, juntinho das pessoas mais amadas de sua vida, 
a elegantérrima esposa, a médica radiologista Dra. Angela 
Cristina Jalles e as filhas Ana Carolina Jalles e Ana Paula Jal-
les, no luxuoso Palácio Tangará em São Paulo. Foi uma data 
muito especial para o aniversariante. Que sua vida seja cheia 
de momentos fantásticos, repleta de sorrisos e felicidades, e 
pessoas que amam você. Da coluna, nossos parabéns!

DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quinta-feira, 09 de junho de 2022

SOCIAL

Com direito a bolo e paparicos, o empresário e engenheiro Luiz Fernan-
do Jalles comemorou aniversário, ao lado da elegante esposa, a médica 
radiologista, Dra. Angela Cristina Jalles e das queridas filhas Ana Caroli-
na e Ana Paula Jalles, no Palácio Tangará em São Paulo, semana passada 

A sempre chique, Dra. Angela Cristina Jalles (médica radiologista), 
com o aniversariante, empresário Luiz Fernando Jalles em noite 
muito especial no Palácio Tangará em São Paulo. FELIZ DIA DOS 
NAMORADOS. Parabéns!

O empresário e engenheiro Luiz Fernando Jalles com suas queri-
das, a esposa Dra. Angela Cristina Jalles e as bonitas filhas Ana 
Paula e Ana Carolina Jalles, em pose especial no dia do seu “niver” 
no luxuoso Palácio Tangará em São Paulo  

FELIZ DIA DOS NAMORADOS, para o casal, o médico Dr. Nadim 
Cury e a Dra. Célia Regina Moreno Cury, cirurgiã dentista

FELIZ DIA DOS NAMORADOS, para o casal, o empresário Alaércio 
Bellon e a dermatologista Dra. Miriam Delbem Bellon

FELIZ DIA DOS NAMORADOS, para o casal, o cirurgião plástico 
Dr. Renato J. Freitas e Dra. Luciana Secches Freitas, dentista na 
área de estética oral

#DIÁRIODOBOB 

WHAT IS THE REASON?
E aqui vai uma pergunta aos promotores do OBA: qual o mo-
tivo da escolha de Votuporanga antes, e só agora de Rio Pre-
to? Como não sou bobinho nem vou esperar a resposta segue 
o andor. É que, não desmerecendo Votuporanga, aqui tudo 
é melhor do que lá, afinal, somos mais em grandeza, beleza, 
presteza e gentileza, com certeza!

PRA FICAR BEM CLARO
Os promotores e criadores do “OBA” estão deixando Votupo-
ranga chupando os dedos pra “sentar praça” em São José do 
Rio Preto. Pra quem reclamava que não tinha nada pra ver e 
nem fazer por aqui no período carnavalesco, agora vai ter 4 
dias de folia, com direito a aumentar substancialmente o nú-
mero de habitantes, de ônibus, aviões e motos 500 cilindradas.

O MELHOR DO CARNAVAL
Pra terminar não custa nada afirmar que, com a turma do 
OBA fazendo o nosso carnaval, a cidade vai ganhar uma festa 
que sempre “pipocou” e deixou a desejar, exceção nos áureos 
tempos do Automóvel Clube, Monte Líbano e Palestra. Vai 
melhorar o movimento do comércio central e dos shoppings, 
além de deixar na prefeitura um bom valor em impostos. Se-
jam benvindos organizadores e convidados do OBA!

PRA TERMINAR O PAPO
Aos organizadores do OBA, deixamos aqui, a certeza de propa-
gar o OBA FESTIVAL em Rio Preto, uma cidade que gosta de 
festa, uma capital regional, um povo festivo, governo compe-
tente e receptivo, gente bonita e alegre e, pra completar, a esco-
lha da COMUNIC pra trabalhar na Assessoria e Comunicação 
do espetáculo. Agora só falta uma coisa: a paciência para espe-
rar ainda o ano que vem, pra ver um fevereiro com carnaval e 
festival de estrelas entre os quais, Gusttavo Lima e Ivete Sanga-
lo no palco e na plateia pipocando um mundaréu de gente feliz!

COMPETENCIA É COMPETÊNCIA  
Nem poderia ser diferente. O maior evento anual do Estado 
de São Paulo, o OBA FESTIVAL, que por causa da pandemia 
também “ficou em casa”, aproveitou o tempo ocioso pra to-
mar uma posição e, em ato contínuo, se safar da implicância 
das autoridades de Votuporanga pra mudar seu rumo.

NOVO VOO DO TUCANO
Marco Vinholi, presidente do PSDB e ex-secretário de Desen-
volvimento Regional de Joao Dória, foi nomeado pelo novo 
governador Rodrigo Garcia, para o posto de representante do 
governo estadual no conselho regional do SESI. A nomeação 
acontece em meio às expectativas de que Vinholi venha a assu-
mir o comando do SEBRAE com a ajuda do governador. 

Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com exclu-
sividade para o jornal  DHOJE às terças e quintas)

 O amor está no ar
O Shopping Iguatemi de Rio Preto preparou algo especial para 
os casais apaixonados. A área da figueira ganhou uma decoração 
toda especial, uma instalação de led temática em celebração ao 
mês dos Namorados. Com luzes vermelhas no formato de coração, 
o espaço será um ponto instagramável, perfeito para os casais tira-
rem fotos e registrarem todo o seu amor. Com a decoração vinda 
direto do Iguatemi São Paulo, a ação ficará disponível no espaço 
da figueira até o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho.

 GRAN FINALE
A diretoria do Clube Monte 
Líbano, presidida por Nadim 
Cury, está terminando o seu 
mandato, realizando a tradicio-
nal festa junina, neste final de 
semana, tendo como atrações 
a cantora Roberta Miranda e a 
imbatível dupla Edson e Hud-
son (uma das mais ecléticas do 
Brasil). Já no domingo, dia 26 
de junho, a diretoria do em-
presário Hugues Rezende Sou-
za, eleita no último domingo, 
tomara posse para 2 anos de 
gestão. Ainda em formação, os 
sócios que farão parte da nova 
diretoria executiva serão anun-
ciados na semana que vem.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
A cada dia que vivo,mais me convenço de que o 

desperdício da vida está no amor que não da-
mos, nas forças que não usamos, na prudência 

egoísta que nada arrisca e que, esquivando-nos 
do sofrimento, perdemos também a felicidade. 

Sorria, beba muita água e seja feliz!

SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL

(17) 2139 9200 I Rua Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - São José do Rio Preto - SP

Excelência para você viver bem

A8|

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888


