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Lei é vetada e passaporte vacinal 
continua obrigatório em Rio Preto
Prefeito alegou alta de casos e vetou lei aprovada pela Câmara que acabava com a obrigatoridade para acessar prédios públicos

AVC

Principal 
causa de 
incapacidade 
no Brasil
Segundo a OMS, o AVC é a 
principal causa de incapa-
cidade no Brasil com uma 
incidência anual de 108 
para cada 100 mil habitan-
tes. É uma das principais 
causas de mortes e inter-
nações. De acordo com o 
Neurologista Felipe Faria, 
geralmente o AVC ocorre 
de uma maneira súbita. 
CIDADES Pág.5

JUNHO VIOLETA

Mês foca 
em ações
contra o 
Cerotocone

ASSUMIU
A CADEIRA
Suplente Cesar Gelsi assumiu 
a cadeira na Câmara no lugar 
de Renato Pupo, que se afastou 
por 30 dias das funções.
POLÍTICA  P.3

CIDADES  Pág.5

SAÚDE REFAZ ALERTA PARA VARÍOLA DO MACACO
Após a confirmação do terceiro caso da varíola do macaco no Brasil, a Secretaria de Saúde de Rio Preto diz que “já 
comunicou aos serviços de saúde o alerta da doença e, se houver suspeita, que os mesmos façam a notificação à Vi-
gilância Epidemiológica”. Qualquer serviço de saúde que suspeitar da doença é obrigado a fazer a comunicação. Até 
agora não há informação sobre a doença em Rio Preto ou região.. CIDADES  Pág.5

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto de lei 
aprovado na Câmara que 
desobriga a apresentação 
do comprovante de vaci-
nação (caderneta) para 
que os munícipes possam 
acessar prédios públicos da 
administração municipal. 
O principal motivo alega-
do pelo prefeito para vetar 
a lei foi a acelaração dos 
casos de Covid nas últimas 
semanas. 
POLÍTICA Pág.3

Basílica distribui mais de 2.000 pães benzidos no dia de Santo Antônio

Hemocentro de Rio Preto e o hospital Austa estão promovendo campanhas de doação de 
sangue para evitar queda dos estoques nesta época do ano. CIDADES  Pág.5

AGRAVO

TJ nega 
liberar fundo 
de R$ 3 mi do 
Auferville

4 E 9 ANOS

Polícia
investiga 
casos de abuso 
de crianças

O promotor Cláudio Santos 
de Moraes apresentou agra-
vo de instrumento em ação 
civil pública no Tribunal de 
Justiça em fase de cumpri-
mento de sentença sobre 
processo de regularização 
dos loteamentos Auferville. 
O pedido contra a liberação 
de R$ 3 milhões de um fun-
do para estudos da área foi 
aceito.   POLÍTICA Pág.3

A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga uma denúncia de 
estupro contra uma meni-
na, de nove anos. O acu-
sado é vizinho da vítima e 
tem 63 anos. O boletim de 
ocorrência foi registrado 
na Central de Flagrantes, 
na tarde deste domingo, 
12, por uma jovem, de 26 
anos, mãe da criança.Em 
outro caso um homem foi 
preso em Talhado após 
abusar de uma menina e 
bater em duas pessoas.           
CIDADES Pág.4

Um personal trainer foi preso após descumprir medida 
protetiva e exibir fotos íntimas da ex-namorada nas redes 
sociais. O caso aconteceu domingo. CIDADES Pág.4

BRA ILEIRO

Mirassol 
perde e deixa 
a liderança 
da Serie C
ESPORTES  Pág.6

BEZINHA

América 
quebra 
sequência 
de derrotas
ESPORTES  Pág.6 SANGUE

Personal vaza fotos íntimas 
da ex-namorada e é preso

EM URUPÊS

RIO PRETO

MIRASSOLÂNDIA

Mãe acusa 
professora de 
chamar aluno 
de “macaco”
A mãe de um adolescente 
de 13 anos relatou que o 
filho teria sido vítima de 
injúria racial por parte 
de uma professora da 
Escola Estadual da cidade 
de Mirassolândia, e que 
não seria a primeira vez 
que ele chegava em casa 
e relatava o fato. Em uma 
das vezes o aluno teria 
sido chamado de “Macaco 
Cesar”. CIDADES Pág.4

Basílica 
distribui 
2.000 
pãezinhos
Nesta segunda-feira (13), 
dia de Sano Antônio, mais 
de duas mil pessoas passa-
ram pela Basílica de Nossa 
Senhora para levar o tradi-
cional pãozinho benzido. A 
benção foi na missa das 7h, 
dada pelo padre Torrente.
CIDADES Pág.5

Divulgação

Divulgação

D
ivulgação
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COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!
Começaremos hoje com uma 

frase popular que nos leva a 
pensar mais sobre a Depressão: 
“Quem é o pão na fila do leite” ?! 

Então vamos relembrar esse 
episódio: Depressão é um senti-
mento que poderá ser produzido 
por condições de vida diante 
das quais a pessoa não possui 
recursos significativos de se 
comportar de uma maneira, na 
qual modificando e alterando 
satisfatoriamente o que acon-
teceu com ela, ou seja, que lhe 
trouxe um sofrimento muito 
grande, possa transformá-lo em 
condições favoráveis e com mais 
satisfação para sua vida.

Um critério a ser observado 
pelo profissional clinico é se o 
episódio é unipolar (transtorno 
de depressão maior), ou bipolar 
(que se dá por combinações de 
fatores genéticos, ambientais 
e estruturais bioquímicos do 
cérebro da pessoa), pois para 
cada caso será sugerido um tipo 
diferente de intervenção.

Cabe aqui então a frase, 
indicando que se fosse apenas 
produto da natureza humana, 
pouco poderíamos fazer para 
curar tais sintomas, mas apenas 
elevar um conceito que deixa de 
lado o ambiente, com o qual se 
crê apenas na medicação e sua 
eficácia total.

O contexto ambiental aqui 
apresentado faz então mui-
to sentido! Pois é nele que se 
concentram as contingencias, 
problemas, que frequentemente 
enfrentamos o tempo todo em 
nossas vidas. 

Voltando à frase, seriam 
grandes as filas para se comprar 
um produto (leite), sem observar 
que sem um complemento (pão), 
o pingado matinal não satisfaria 
as necessidades da pessoa que 
dele precisa! Este é o lugar no 
qual se inserem a maioria das 
terapias, pois ajudam a transfor-
mar os sintomas em qualidade 
de vida!

Como foi explicado ante-
riormente, os psicólogos fazem 
distinção entre uma pessoa com 
depressão e outra deprimida, na 
qual a depressão se distingue 
pela frequência e magnitude 
em que os comportamentos 
“disfuncionais” ocorrem, geral-
mente são persistentes por mais 
de duas semanas e prejudicam 
principalmente a vida laboral. 

Já uma pessoa deprimida, 
deve-se observar se os sintomas 
(respostas do organismo diante 
do fato), ocorrem todos os dias 
ou apenas de vez em quando. 

Também quanto à história 
pessoal de cada um, o tempo 
histórico de cada um, a idade, os 
aprendizados, como lida com as 
frustrações, como foi reforçado 
seu comportamento diante de 
questões que se repetem quando 
aparecem problemas.

As resistências comporta-
mentais diante de fenômenos 
que nos fazem sofrer, pode ser 
enfrentada com a ajuda tera-
pêutica. 

Podemos citar um exemplo 
de técnica utilizada:  a-imple-
mentação de atitudes que ati-
vem nosso comportamento, por 
exemplo, para casos analisados 
que permitam uma maior efeti-
vidade em tratamentos e ou em 
casos sindrômicos, pode-se apli-
car e manter uma agenda rica em 
prazeres. b- habilidade pessoal 
de resolução de problemas, que 
consigam interferir em nosso 
comportamento de responder a 
eles. Em conjunto são capazes 
de interromper tais conflitos e 
melhorar o quadro depressivo 
da pessoa. 

Tais técnicas comportamen-
tais não tentam transformar a 
vida humana em um mundo 
hedonista, nem tão pouco tal 
método pretende ser apenas 
mais um componente que fun-
cione como antidepressivo, mas 
corroboram para a melhora do 
quadro apresentado. 

Vê sim e reforça, os valores 
individuais de vida da pessoa, 
que possam ser agregados ao ali-
vio e estabilidade dos sintomas.

Enquanto agenda, a constru-
ímos diariamente listando o que 
fizemos que nos deu algum tipo 
de prazer. A exemplo podemos 
citar: passear com o cachorro 
pela manhã antes de ir ao tra-
balho, tomar um banho quente 
sentindo a agua em nosso corpo, 
tomar café na companhia de al-
guém que amamos, entre outros. 

Tal comportamento de listar 
tais eventos, deve ser relatado 
desde a hora em que a pessoa 
acorda até a hora em que vai 
dormir. Contém os dias da 
semana e o que lhe foi mais 
relevante para a pessoa que faz. 
É um estimulo para recordar 
e analisar o que fez, sem ser 
exaustivo. 

Toda essa atividade produz 
efeito reforçador e modifica o 
estado de humor da pessoa e 
seu ambiente, inclusive o com-
portamento dependente que 
ocorre nas depressões. Há nessa 
agenda uma escala de prazer e 
maestria.

Na escala de prazer a pessoa 
coloca o que a fez se sentir bem 
e que lhe foi mais relevante. Na 
de maestria, o que conseguiu 
resolver no que estava se pro-
pondo fazer naquele dia e com 
mais assertividade. 

Tais relatos faz com que o te-
rapeuta tenha uma proximidade 
das contingencias do cliente e 
de como ele se controla fora do 
setting terapêutico. 

Geralmente, os clientes com 
depressão não trazem muitos 
relatos para o terapeuta e com 
tal método se consegue obter 
mais respostas comportamen-
tais dele.

Tais métodos, corroboram 
para se propor mudanças e ou 
implementar enfrentamentos à 
situações aversivas, dolorosas, 
coercitivas, cheias de punições, 
com violências verbais, físicas 
ou psíquicas, mas cada uma des-
sas questões serão investigadas 
anteriormente pelo terapeuta. 

Também ajudam a entender 
qual o epicentro para a resolu-
ção dos problemas funcionais 
comportamentais que o cliente 
traz para a terapia.

Quando a pessoa procura 
ajuda de um especialista, o 
tipo de informação que traz 
enquanto queixa, poderá ser 
caracterizada como quadro de 
depressão, observando o grau 
através de testes e relatos de 
experiências, se torna relevante 
tanto para o diagnóstico quanto 
para o tratamento.

Isso se dará através de lon-
gas entrevistas com a pessoa e 
com objetivos definidos para 
lidar com a situação, mesmo 
quando pessoas apresentarem 
os sintomas iguais, os resultados 
e intervenções serão individua-
lizados. 

Lembramos que conhecer o 
processo não limita a condição 
de se estar em processo psico-
terápico. O(a) terapeuta psico-
lógico(a) é o profissional que 
pode oferecer um acolhimento 
completo e avaliar os sofrimen-
tos psíquicos de cada pessoa de 
maneira individual e única. 

Daremos sequência a este 
assunto em um outro momento, 
mas se você deseja saber mais 
sobre este assunto nos procure! 
Estamos sempre à disposição!

*E-mail: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com 
/ instagram: @rosemei-
re_terapeutaskinneriana / 
watts:(14)997215150.

Psicóloga formada pela 
Instituição Municipal de 
São Manuel - Imessm - SP; 
Aprimoramento pelo ITCR 
(Instituto de Terapia por 
Contingencias de Reforça-
mento de Campinas) - SP: 
Demais cursos no Lattes 
Rosemeire A. B. Ballestero.

Atualmente temos visto e 
ouvido muito se falar em fa-
cetas em resina, já que vemos 
diariamente um desfile de sor-

Facetas ou lentes em resina: o tratamento 
que revolucionou as possibilidades de ter um 
sorriso branquinho, alinhado e sofisticado
Dra. Lirane Suliano risos brancos nas redes sociais. 

Esta técnica consiste em 
proporcionar ao paciente a re-
alização de ter um sorriso bem 
branquinho, que muitas vezes 
com  o clareamento dental não 
foi possível.

Entretanto, para a realização 
desta técnica, devemos levar 
em consideração alguns fatores 
como a saúde gengival e dental 
do paciente, além da inclinação 
dos dentes e até a indicação de 
outro tipo de tratamento.

A grande vantagem desta 
técnica quando corretamente 
indicada é que em mais de 
90% dos casos não é necessário 
desgaste da estrutura dentária, 
sendo também um tratamento 
reversível.

Hoje temos no mercado 
resinas excepcionais que permi-
tem resultados maravilhosos, 
naturais, com brilho impecável 
e durável. Estas  resinas de 
extrema tecnologia associadas 
à uma técnica correta de con-
fecção de lentes ou facetas em 
resina, permitem que o paciente 
tenha vida normal, comendo de 
tudo, claro que com cuidado, 
mas sem se privar das boas 
coisas da vida.

Desta forma a procura por 
esse procedimento está aumen-
tando dia a dia, já que caso o 
profissional  tenha indicado 
esta técnica, o paciente sabe 
que provavelmente não terá 
nos dentes  nenhum desgaste, 
o que não ocorre com as lentes 

Os brasileiros não dormem 
bem e a pandemia agravou ainda 
mais esse quadro. É o que revela 
um estudo da plataforma Global 
Sanofi Consumer Healthcare 
(CHC) e do Instituto IPSOS, 
divulgado em fevereiro de 2022. 
Segundo o levantamento, 8 em 
cada 10 entrevistados classifi-
caram as noites de sono como 
regular ou ruim e apenas 34% 
dos brasileiros que participaram 
da pesquisa buscaram trata-
mento para o problema. Para a 
Dra. Lirane Suliano, uma das 
especialistas mais renomadas em 
auriculoterapia neurofisiológica 
do Brasil, a técnica é um recurso 
terapêutico eficiente no combate 
à insônia.

“Podemos usar diversas téc-
nicas de auriculoterapia para fa-
zer as pessoas dormirem melhor. 
E para isso, recorremos a trata-
mentos no pavilhão auricular, 
com laser, sementes, agulhas e 
eletroestimulação. Para a insônia 
relacionada a maus hábitos, o 
resultado costuma ser rápido e 
muitos pacientes já percebem 
os resultados na primeira ses-
são. Contudo, é necessária uma 
mudança dos hábitos que atra-
palham o sono, criar uma rotina 
de horários e até se alimentar 
em horários mais adequados. 

O marco inicial das discussões 
parlamentares em torno do direito 
do voto feminino são os debates 
que antecederam a Constituição 
de 1824, outorgada por d. Pedro 
I. Essa Constituição não trazia 
qualquer impedimento ao exer-
cício dos direitos políticos por 
mulheres, mas, por outro lado, 
também não era explícita quanto 
à possibilidade desse exercício.

Em 1831, ainda no Império, 
durante o período de Regências 
(após a abdicação de d. Pedro I), 
o assunto voltou a ser discutido 
na Assembleia Geral Legislativa. 
Nesse ano, os deputados José 
Bonifácio de Andrada e Silva e 
Manuel Alves Branco apresenta-
ram um projeto de reformulação 
do sistema eleitoral, que previa o 
voto feminino em eleições locais.

Mas foi somente em 1932 que 
as mulheres obtiveram o direito de 
votar, o que veio a se concretizar 
nas eleições do ano seguinte. Isso 
ocorreu a partir da aprovação do 
Código Eleitoral de 1932, que, 
além dessa e de outras conquistas, 

ARTIGO
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Dra. Lirane Suliano

Gilberto Antonio Luiz
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ARTIGO

Xô insônia: saiba como a auriculoterapia pode ser uma aliada do sono

A voz e o voto das mulheres

Já para a insônia crônica é ne-
cessário um acompanhamento 
individualizado, mas em geral o 
paciente após 5 sessões já apre-
senta respostas muito positivas no 
seu sono”, finaliza Lirane Suliano.

 De acordo com a especialista, 
o sono é importante porque à noi-
te o organismo libera hormônios 
essenciais para a reconstrução dos 
danos causados durante o dia pelo 
estresse, má alimentação e esforço 
físico. A liberação da melatonina 
no começo da noite nos permite 
relaxar e nos preparar para o 
sono mais profundo e, na sequ-
ência, haver liberação de outras 
substâncias, como o hormônio do 
crescimento, essencial para o ga-
nho de massa muscular e redução 
da gordura subcutânea. 

“Muitas pessoas não sabem, 

mas o sono de qualidade é um dos 
principais fatores de equilíbrio 
do organismo, porque está dire-
tamente relacionado com muitas 
das respostas que o corpo terá no 
dia seguinte. Por exemplo, o sono 
reparador está relacionado com a 
liberação de cortisol, que vai nos 
dar motivação na manhã seguinte; 
ou pode afetar a liberação de lepti-
na e grelina, hormônios responsá-
veis pela sensação de saciedade e 
fome, fazendo com que passemos 
a ingerir mais carboidratos; ou 
pode afetar a tireoide e interferir 
no metabolismo, ou seja, noites 
ruins de sono afetam a nossa ro-
tina e a nossa saúde”, acrescenta 
a especialista. 

Segundo a Dra. Lirane Sulia-
no, a auriculoterapia consiste na 
estimulação mecânica de pontos 
específicos do pavilhão auricular 
que desencadeia a produção e 
liberação de hormônicos que 
geram o equilíbrio do organismo, 
gerando relaxamento e proporcio-
nar um sono de qualidade com a 
grande vantagem de não utilizar 
medicamentos.

Ela alerta que “apenas em 
2018 os brasileiros consumiram 
mais de 56 milhões de caixas de 
benzodiazepínicos, medicamen-
tos usualmente prescritos para 
quadros de ansiedade e insônia, 
mas que causam efeitos colaterais 
como dependência e aumentam 
o risco de morte, sendo essencial 

que o paciente possa ter acesso a 
tratamentos naturais para casos 
como a insônia, por exemplo.” 

Ela ressalta que a terapia 
auricular é reconhecida pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e está disponível pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
desde 2006, por meio das Práticas 
Integrativas e Complementares 
em Saúde (PICS) e existem mi-
lhares de artigos científicos sobre 
o assunto.

*Lirane Suliano é cirur-
giã-dentista, mestre e dou-
toura pela UFPR. Especialis-
ta em Acupuntura e docente 
da pós-graduação nas áreas 
de Auriculoterapia, Eletroa-
cupuntura e Laserpuntura, 
já ministrou aulas para mais 
de 5 mil alunos, desde 2010, 
quando iniciou como docente 
de acupuntura e auriculo-
terapia em universidades. 
Autora do livro “Atlas de 
Auriculoterapia de A a Z”, 
obra em sua 5ª Edição, é 
hoje referência no Brasil no 
ensino dessa técnica, sendo 
responsável pela criação da 
pós-graduação em Auriculo-
terapia Neurofisiológica em 
parceria com a Universidade 
Focus, com sede em Cascavel, 
no Paraná, e por cursos on-li-
ne, formando profissionais 
em todo o país.

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLESTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

de contato de porcelana, que 
geralmente é necessário reali-
zar mesmo que minimamente 
algum tipo de preparo dental 
(desgaste).

Você quer realizar o sonho 
de ter um sorriso branquinho, 
saudável e alinhado? Saiba que 
as lentes em resina podem ser 
uma indicação para sofisticar o 
seu sorriso.

*Solange Desidério 
Grillo de Brito

Registro CROSP: 56912
CEO da SB Odontologia 

Integrada 
Endereço Rua: José 

Gregório de Guzzi, 687
Telefone (17) 3236 7200/ 

(17) 99181 3737

instituiu a Justiça Eleitoral, que 
passou a regulamentar as eleições 
no País.

Muitos se referem ao voto fe-
minino como sendo uma concessão 
de Getúlio Vargas, mas a história 
não é bem essa: trata-se de uma 
conquista e não uma concessão.

Em âmbito estadual, o Rio 
Grande do Norte foi o pioneiro 
na concessão do voto feminino no 
Brasil. Quando assumiu o cargo 
de presidente do referido estado, 
Juvenal Lamartine solicitou aos 
deputados estaduais que elabo-
rassem uma nova lei eleitoral que 
assegurasse o direito de voto às 
mulheres. Foi sancionada a Lei nº 
660/1927, que regulava o serviço 
eleitoral no estado e estabelecia 
que no Rio Grande do Norte não 
haveria mais distinção de sexo 
para o exercício do voto e como 
condição básica de elegibilidade. 
Nesse mesmo dia, a professora 
potiguar Celina Guimarães Viana 
(1890-1972), natural de Mossoró 
(RN), entrou com uma petição ao 
juiz eleitoral solicitando sua ins-
crição no rol dos eleitores daquele 
município. Schumaher e Brazil  
afirmam que “Celina fincou o mar-

co da vanguarda política feminina 
na América do Sul, tornando rea-
lidade o voto feminino no Brasil”.

 Voto feminino, jornada 
de trabalho de oito horas, férias, 
salário trezeno e vários direitos 
tiveram luta de brasileiros e bra-
sileiras, mas hoje ainda há um 
descompasso com relação aos 
salários das mulheres que exercem 
o mesmo cargo que um homem; há 
um descompasso, pois a violência 
contra as mulheres tem números 
alarmantes e nós homens devemos 
fazer coro as vozes das mulheres 
que reivindicam seus direitos em 
direção a igualdade, porque esse 
princípio é cânone constitucional 
que deve ser observado pelos legis-
ladores, respeitado pelos cidadãos 
e , na prática, cumprido,

 Assim passado o roman-
tismo do ‘dia dos namorados’, 
as mulheres retomam a luta por 
seus direitos diariamente, numa 
realidade bem adversa, mas elas 
têm a sensibilidade de mudar a 
realidade política atual, para um 
mundo socialmente mais justo e 
politicamente mais democrático.

 Esse ano será marcado 
decisivamente, pois será a vez, a 
voz e pelo voto das mulheres que 
ocorrerão as mudanças necessá-
rias e urgentes nesse País.
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Política Prefeita Gi
A Prefeita Gi conquistou mais uma viatu-
ra para a Patrulha Rural de Potirendaba 
com apoio do Deputado Itamar Borges.

Prefeito Edinho
O prefeito Edinho Araújo (MDB) retor-
nou nesta segunda-feira, 13, o traba-
lho de forma presencial.

O relator da 4ª Câmara do 
Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, Osvaldo 
Magalhães, despachou agravo 
de instrumento tirado de ação 
civil pública, em fase de cum-
primento de sentença, sobre 
processo de regularização dos 
loteamentos Auferville, em 
Rio Preto. 

O agravo foi assinado no 
dia 10 de junho e refere-se as 
empresas que assumiram o 
espólio do Grupo Aufer, res-
ponsável pelos loteamentos, 
e a Prefeitura de Rio Preto, 
também responsabilizada pela 
falta de infraestrutura nos lo-
teamentos comercializados há 
mais de 20 anos. 

Consta no agravo que “du-
rante o trâmite do processo, 
que durou mais de 20 (vinte) 
anos, os adquirentes lesados 
depositaram em conta judicial 
os valores devidos, perfazendo 
o total de R$ 3.000.000,00 
(três milhões de reais); que 
predito montante destina-se 
ao cumprimento da obrigação 
de fazer consistente na regu-
larização do empreendimento 

TJ nega liberar fundo de R$ 3 mi 
a grupo que assumiu Auferville

LOTEAMENTOS

no prazo de 3 anos a partir do 
trânsito em julgado da ação, 
sendo que no caso de omissão, 
o montante depositado servirá 
de indenização ao Município; 
que o prazo se esgotou sem que 
a regularização fosse levada a 
efeito”, diz trecho do despacho. 

Em resumo, atual grupo 
com cinco empresas que pas-
sou a administrar a massa 
falida do antigo empresário 
Áureo Ferreira (morto em 
2004) proprietário do Grupo 
Aufer, pede a permissão para 
utilizar o valor de R$ 3 milhões 
depositados em juízo para re-
alizar os estudos que visem a 
regularização dos loteamentos. 

“A empresa-ré entrou com 

pedido de recuperação judicial, 
pleiteando a liberação do valor 
depositado na ação civil públi-
ca para que terceira empresa 
contratada realize estudos de 
viabilidade e projeto de enge-
nharia para a regularização dos 
loteamentos; que o dinheiro 
depositado em conta judicial 
constitui garantia para execu-
ção da regularização fundiária, 
razão pela qual não é admissí-
vel sua utilização para realiza-
ção do estudo de viabilidade”, 
afirma trecho do despacho 
assinado pelo relator. 

O Auferville de Rio Preto, 
composto por cinco bairros e 
sete mil lotes, continua sem 
receber investimentos básicos 

O agravo foi impetrado 
pelo promotor de Jus-
tiça Cláudio Santos de 
Moraes e saiu no últmo 
dia 10 de junho

CÂMARA DE RIO RETO

César Gelsi assume 
cadeira de Pupo

Agravo aponta tentativa de grupo em obter R$ 3 mi referentes aos loteamentos Auferville

César Gelsi assume cadeira de Pupo na Câmara Municipal

O suplente César Gelsi 
(PSDB) tomou posse como ve-
reador nesta segunda-feira, 13. 
Gelsi fica na cadeira de Renato 
Pupo (PSDB) pelos próximos 
25 dias. Pupo pediu licença do 
cargo para cuidar de assuntos 
pessoais. Ele vai se dedicar a 
Polícia – é Delegado de Polícia 
– de duas faculdades e Direito 
onde é professor e, por fim, a 
pré-candidatura a deputado 
estadual nas eleições deste 
ano. “Por isso achei mais pru-
dente me afastar para organi-
zar tudo e ao mesmo tempo, 
como homem de grupo, dar 
a oportunidade a este grande 
homem público, que já foi ve-
reador por quatro mandatos, 
de assumir temporariamente 
a cadeira para colocar em prá-
tica os seus projetos. Sucesso o 
suplente César Gelsi”, afirmou 
Pupo. 

César Gelsi foi vereador por 
quatro legislaturas, de 1997 
a 2016, e afirma que é uma 
honra voltar à Câmara de Rio 
Preto. “Pra mim, é uma sessão 
nostalgia, está valendo muito 
rever os amigos, os que foram 
vereadores comigo e os novos 
que não conheço. E a política 
é assim, dinâmica, os jovens 
estão chegando e a gente pas-
sando por isso.” 

Debate
Para o presidente Pedro 

Roberto, ter de volta à Câma-
ra um vereador experiente e 
médico deve enriquecer os 
debates atuais sobre o cená-
rio da cidade. “É importante 
para a Câmara que ele possa 
participar, fazer os debates, e, 
certamente com seus conheci-
mentos vai contribuir com os 
debates têm sido feitos, princi-
palmente neste momento em 
relação à saúde”, avalia Pedro 
Roberto.

Rapahel FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto de lei 
aprovado na Câmara Muni-
cipal que desobriga a apre-
sentação do comprovante de 
vacinação (caderneta) para 
que os munícipes possam 
acessar prédios públicos da 
administração municipal. 

O projeto de autoria do 
vereado Bruno Moura (PSDB) 
foi aprovado em segunda 
votação (mérito), no último 
dia 24 de maio. A proposta 
recebeu votos de todos os ve-
readores em decisão unânime. 

Segundo a proposta “ne-
nhum gestor ou superior 
hierárquico poderá exigir 
comprovante de vacinação, 
de qualquer natureza, no âm-
bito da Administração Pública 
Municipal direta ou indireta”. 

O projeto determinava que 
nenhuma pessoa seria impe-
dida de ingressar, permanecer 
e frequentar qualquer local de 
responsabilidade do municí-
pio, seja por administração 
ou prestação de serviços, em 
razão do livre exercício da 
objeção de consciência, recusa 
e resistência em ser inoculado 
com substância em seu pró-
prio organismo. 

“Fica garantido à pessoa 
que se recusar a inocular 

Edinho cita alta de casos, veta 
lei e mantém passaporte vacinal 

ADMINISTRAÇÃO

O veto será analisado 
pela Câmara, caso seja 
derrubado, o prefeito 
pode acionar o TJ

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

imunizante contra Covid-19 
o direito integral de ir, vir e 
permanecer em espaços pú-
blicos de administração direta 
ou indireta do Município sem 
relativização do direito em 
relação à pessoa vacinada”, 
consta do projeto. 

Edinho alegou que o proje-
to não poderia partir do Poder 
Legislativo e que o assunto é 
de competência Executiva. 
“Evidente que a proposta 
conta com vício de iniciativa, o 
que impede a sua sanção pelo 
Prefeito Municipal, na medida 
em que tem origem no Poder 

Legislativo, quando a propos-
ta se relaciona a assunto que 
invade a gestão dos serviços 
públicos, a cargo exclusiva-
mente do Executivo”. 

Bruno Moura afirma que a 
Constituição garante o direito 
de ir e vir. “Ninguém é obri-
gado a nada. É direito de ir e 
vir”, disse. 

Alta de casos
No entanto, segundo Edi-

nho, está ocorrendo acele-
ração dos casos de Covid-19 
e que a dose de reforço por 
parte da população é marca-

ao passo que o número de co-
bertura vacinal de reforço tem 
se marcado pelo atraso das 
pessoas em procurar se vaci-
nar. Tais fatores representam 
risco de maior transmissão da 
doença e possível gravidade 
que possa exigir a implanta-
ção de leitos e sobrecarregar 
o sistema de saúde”, finaliza 
Edinho. 

O veto será analisado pelo 
plenário da Câmara Muni-
cipal, caso seja derrubado o 
prefeito pode acionar o Tri-
bunal de Justiça de São Paulo 
com uma Adin.

Edinho veta projeto que acabava com obrigatoriedade do passaporte vacinal em pédios da prefeitura de Rio Preto

da pelo atraso. O prefeito diz 
ainda que cabe a Prefeitura 
as garantias “legais e consti-
tucionais de outros cidadãos, 
dentre elas, os direitos à Saú-
de e à Segurança da população 
local”. 

“E, neste sentido, veja 
que Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio do Departa-
mento de Vigilância em Saúde 
e Vigilância Epidemiológica, 
registra a aceleração dos casos 
de COVID-19 nesta Urbe, sen-
do que na segunda quinzena 
de maio/2022 registrou 3.733 
casos confirmados da doença, 

STJ diz que é 
legal contratar 
servidores 
em comissão

A Primeira Secção 
do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) reverteu 
condenação por impro-
bidade administrativa 
contra o ex-prefeito de 
Dueré, no Tocantins, Né-
lio Rodrigues Lopes de 
Araújo e o ex-secretário 
de Saúde Vânio Rodri-
gues de Souza. Eles foram 
condenados em primeira 
e segunda instância após 
contratação de servidores 
sem concurso público, os 
chamados comissionados, 
atendendo a uma Lei Mu-
nicipal. 

Em Rio Preto o debate 
sobre o assunto se acirrou 
após o Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ) dar 120 
dias para a Prefeitura re-
fazer a legislação o sobre 
o assunto. Para isso, foi 
aprovada na Câmara na 
última quinta-feira (9) 
nova Lei para atender ao 
TJ e evitar a demissão de 
147 comissionados e reti-
rar a gratificação de mais 
de 600 servidores de car-
reira que foram indicados 
para cargos de chefia. 

Segundo o Ministro 
Gurgel de Faria em sua 
sentença é “certo que ine-
xistem nos autos elemen-
tos que apontem a má-fé 
na conduta do agente pú-
blico destinada à contra-
tação precária em desta-
que”, escreveu o ministro 
do STJ. 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

de infraestrutura. São quatro 
loteamentos perto da Vila Azul 
e um próximo do distrito de 
Talhado. A maioria das famí-
lias instaladas atualmente está 
no Auferville 3.

Prefeitura
A Prefeitura, por meio da 

Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, foi questionada, em 
especial do agravo de ins-
trumento. “A Procuradoria 
Geral do Município, após ser 
intimada do inteiro teor, ana-
lisará se é o caso de recurso ou 
concordância com a decisão 
preliminarmente prolatada”, 
diz o documento enviado pela 
assessoria de Comunicação.

Rapahel FERRARI

Divulgação

Divulgação
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D
ivulgação



A4| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | terça-feira, 14 de junho de 2022

CIDADES Domingo à tarde
Um soldado da PM foi jogado por um 
traficante em uma lixeira durante uma 
abordagem no Jardim Maria Lúcia

Domingo à noite
O motociclista trafegava na rodovia 
Washington Luís, próximo a Cedral, 
quando caiu na pista e foi atropelado 

Guardas civis municipais 
prenderam em flagrante, por 
estupro de vulnerável e lesão 
corporal, um homem, de 56 
anos, na noite deste domingo, 
na praça central em Talhado. 
Ele é acusado de abusar sexu-
almente de uma menina, de 4 
anos, e agredir uma idosa, de 
61 anos, tia da mãe da garota, 
e um morador do distrito, de 
59 anos. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o suspeito foi 
visto mexendo com várias 
crianças que participavam de 
um evento no espaço público. 

A dona de casa, de 36 anos, 
contou à GCM que viu o abu-
sador cercando a garotada e 
se agachar atrás de sua filha, 
tocando na genitália dela por 
debaixo da saia. 

A tia-avó da vítima foi ti-
rá-la de perto do agressor, o 
qual a arranhou nos braços. 
Quando a mãe da menina 
apareceu, ele também tentou 
bater nela, mas foi contido por 
populares. 

Já o homem ferido disse 
aos guardas que o indiciado 
lhe desferiu socos e empur-
rões, ficando com hematomas 
no braço esquerdo. 

Levado para o Plantão, o 
autuado estava bastante alte-
rado, tendo retirado o órgão 
genital para fora da calça e 
urinado no chão. Ele precisou 
ser algemado por causa do 
comportamento agressivo. 

O delegado converteu a 
prisão em preventiva e o acu-
sado foi transferido para a 
carceragem rio-pretense. 

9 anos

Polícia investiga abuso de crianças em 
Rio Preto; um dos suspeitos está preso

4 E 9 ANOS 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br Personal preso 

em Urupês após 
divulgar fotos 
íntimas da ex

A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga uma denúncia de 
estupro contra uma menina, 
de nove anos. O acusado é vi-
zinho da vítima e tem 63 anos. 

O boletim de ocorrência 
foi registrado na Central de 
Flagrantes, na tarde deste 
domingo, 12, por uma jovem, 
de 26 anos, mãe da criança. 

Segundo a denunciante, 
ela deixou a filha na casa de 
uma amiga, que é nora do 
suspeito, no Brejo Alegre, 
na noite do sábado, para ir 

trabalhar. 
Quando foi buscar a garo-

ta, ela contou que, na madru-
gada, o idoso entrou no quarto 

Um personal trainer, 
de 29 anos, foi preso após 
descumprir medida pro-
tetiva contra a ex-namo-
rada e exibir fotos íntimas 
dela nas redes sociais. O 
caso aconteceu no último 
domingo (12) em Urupês. 
A vítima de 25 anos já ha-
via procurado três vezes 
a delegacia para prestar 
queixa contra diversos 
crimes cometidos por ele. 

Segundo informações 
dos boletins de ocorrên-
cia o relacionamento era 
abusivo e embargado de 
ciúme, tendo durado cer-
ca de 10 meses. Ainda de 
acordo o trecho do BO, 
após o término do na-
moro, o personal passou 
a enviar mensagens por 
WhatsApp para a vítima 
com palavras ofensivas e 
mandando fotos íntimas 
do casal.

Ela relatou ainda que 
ele a perseguia nas ruas 
da cidade e ser o principal 
suspeito de invadir sua 
residência. 

Com a solicitação da 
medida protetiva que 
não demorou a entrar 
em vigor, o personal foi 
proibido de manter con-
tato com a jovem e de se 
aproximar dela ou dos 
membros da família. 

No dia 9 de junho a 
vítima deu entrada no-
vamente à delegacia rela-
tando que foi informada 
por sua mãe e por sua 
amiga de que o suspeito 
tornou a divulgar mais 
uma foto sua, desta vez 
em um grupo de What-
sApp de cidades vizinhas. 
Diante dos novos fatos, 
ela solicitou a aplicação 
de novas medidas pro-
tetivas.  Com base nas 
acusações, a Justiça de 
Urupês decretou prisão 
preventiva do personal 
trainer, que acabou sendo 
detido em casa, neste do-
mingo (12). Os policiais 
apreenderam também 
seu celular, que passará 
por perícia.

Levado para o Plantão, o autuado es-
tava bastante alterado, tendo retirado 
o órgão genital para fora da calça e 
urinado no chão. Ele foi algemado por 
causa do comportamento agressivo.

Vítima de nove anos foi levada ao Hospital da Criança para fazer exames

TRÂNSITO

Motorista atropela casal 
e filhos pequenos e foge

O motorista de um Kia Ce-
rato, de cor prata, fugiu sem 
prestar socorro, após atropelar 
quatro pessoas de uma mesma 
família, às 20h55 deste sábado, 
11, no Jardim Arroyo, em Rio 
Preto. 

Conforme o registro poli-
cial, o acidente aconteceu na 
rua Carmem Martins Arroyo 
de Oliveira. 

Ficaram feridos o pai, de 
48 anos, a mãe, de 31, o filho, 
de dois anos, e a filha, de cinco 
meses. 

O casal caminhava próximo 
à calçada, carregando um filho 
cada um, quando foi atingido 
pelo veículo, cujo motorista 
escapou. 

A placa do automóvel foi 
anotada por populares e passa-
da para a PM. Uma viatura do 
Corpo de Bombeiros socorreu 
as vítimas até a UPA Santo 
Antônio.  A recém-nascida foi 
transferida para o Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM). 

O 4º DP vai investigar o 
caso. 

onde dormia e a levou para o 
quarto dele, onde tirou toda a 
sua roupa, tampou a boca para 
que não gritasse e ficou só de 

cueca, tocando-a nas partes 
íntimas. 

Hospital
De acordo com a vítima, 

que estava com a genitália 
avermelhada, não houve pe-
netração.   A menina foi levada 
para o Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM) para 
passar por exames. 

O suspeito se apresen-
tou na delegacia de plantão, 
acompanhado de um advoga-
do, foi ouvido e liberado.

Mãe registra queixa contra professora por injúria racial
A mãe de um adolescente 

de 13 anos relatou que o filho 
teria sido vítima de injúria 
racial por parte de uma pro-
fessora da Escola Estadual da 
cidade de Mirassolândia, e que 
não seria a primeira vez que 
ele chegava em casa e relatava 
o fato. 

De acordo com a mãe, na 
primeira vez que a professora 
o chamou de “Macaco César”, 

que é um personagem de um 
desenho animado. Na sex-
ta-feira, 3, a escola chamou 
a mãe para uma conversa, 
por motivos disciplinares do 
garoto. 

Ainda segundo a mãe, a 
vice-diretora falou para ela que 
o garoto havia xingado a pro-
fessora, porém no mesmo mo-
mento, presente na reunião, o 
garoto negou as acusações, e 

falou que estavam realizando 
uma aula fora da sala de aula, 
momento em que a professora 
se aproximou do menino e dis-
se “ que serviço mal feito, ser-
viço de preto mesmo”. A mãe 
chegou a falar com a diretora 
e a mesma alegou que quando 
a professora chamou o menino 
de macaco, ela conversou com 
a funcionária e alertou para 
que não mais acontecesse. 

Ainda na sexta-feira, 3, a 
mãe registrou um boletim de 
ocorrência e segundo ela a 
diretora a chamou na escola 
na quarta-feira, 8, e afirmou 
que estavam realizando um 
processo administrativo que o 
caso já tinha sido encaminha-
do para a Secretaria do Estado. 

Em nota, a Secretaria da 
Educação do Estado de São 
Paulo alegou que  repudia 

MIRASSOLÂNDIA

qualquer ato de racismo den-
tro ou fora do ambiente es-
colar. A direção da escola 
ouviu o relato do estudante e 
encaminhou a situação para 
a Diretoria de Ensino de Rio 
Preto, que abriu uma apuração 
preliminar para a conclusão 
efetiva do caso e aplicação das 
medidas cabíveis. Durante o 
processo, a professora não terá 
contato com os estudantes.

ARROMBAMENTO

Ladrões usam carro para 
estourar porta de loja

Dois ladrões, de 19 e 21 
anos, foram presos em flagran-
te por policiais militares, na 
madrugada deste domingo, 12, 
após usarem um GM Corsa fur-
tado para estourarem a porta 
de uma loja de celulares, na rua 
General Glicério, no Centro de 
Rio Preto. 

Um dos suspeitos deu mar-
cha à ré no veículo, causando 
a colisão. Com o impacto da 
batida, e usando força física, 
a dupla conseguiu entrar no 
estabelecimento comercial e 

furtar cinco telefones e duas 
caixas de som acústico. 

Prisão
Durante patrulhamento, 

uma guarnição da PM surpre-
endeu os acusados no cruza-
mento das ruas Tiradentes e 
Voluntários de São Paulo. Eles 
tentaram fugir a pé, mas foram 
capturados. 

Na delegacia de plantão, 
as prisões foram confirmadas 
e os autuados levados para a 
carceragem local.

BRIGA EM FAMÍLIA

Deu facada no irmão e 
acabou preso pela GCM

Uma briga familiar entre 
dois irmãos acabou com um, 
de 34 anos, sendo ferido com 
golpes de faca pelo outro de 31, 
na noite deste domingo, 12, no 
bairro Lealdade, em Rio Preto. 

Ligação
A Guarda Civil Municipal 

recebeu uma ligação denun-
ciando um desentendimento 
entre parentes e quando a 
equipe chegou no local encon-
trou a vítima ensanguentada 
aguardando o socorro na casa 

de um vizinho. 

Faca
Na residência dos irmãos, 

o agressor foi encontrado alte-
rado e com uma faca na mão, 
sendo necessário o apoio de 
outras viaturas para contê-lo e 
levá-lo à Central de Flagrantes, 
local em que permaneceu pre-
so por tentativa de homicídio. 

A vítima foi atendida pelo 
Resgate e Samu, sendo enca-
minhada ao Hospital de Base 
onde ficou em observação.

Divulgação

Arquivo Dhoje
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A doença é de notificação obrigatória, segundo a Secretaria  

Com a chegada do inverno 
caem as doações de sangue na 
rede hospitalar. Por isso, o dia 
14 de junho é o Dia Mundial do 
Doador de Sangue. Foi escolhi-
do para conscientizar e incenti-
var a população. 
Devido à aproximação de época 
com temperaturas mais ame-
nas, em que há um aumento 
das infecções respiratórias, 
dentre elas a Covid-19, o He-
mocentro de Rio Preto está em 
alerta, por isso, a necessidade 
do estímulo às doações todas as 
épocas do ano para que os esto-
ques se mantenham. 

Austa 
O Austa Hospital, o Austa Me-
dicina Diagnóstica e o Instituto 
de Moléstias Cardiovasculares 
(IMC), instituições que inte-
gram a holding de serviços de 
saúde Hospital Care, também 
realizam, na semana de 13 a 17 
de junho, uma campanha para 
conscientizar e mobilizar seus 
1.380 colaboradores sobre a 
importância de ser doador. 
Pacientes, acompanhantes e 
todas as pessoas que passarem 
pelas instituições nestes cinco 
dias também serão abordadas 
pelos colaboradores, que lhes 

Hemocentro e Austa 
promovem campanhas

DOAÇÃO DE SANGUE

Covid, dengue e que-
da nas temperaturas 
preocupam Hemocen-
tro durante o mês do 
doador

entregarão folder da campa-
nha. 
“Nós, profissionais de saúde, 
sabemos o quanto é impor-
tante ser doador. Cada bolsa 
de sangue beneficia ao menos 
quatro pessoas. Este gesto sal-
va vidas”, afirma o enfermeiro 
Ulysses Fernando Andrade, do-
ador de sangue há cinco anos e 
coordenador do Comitê Trans-
fusional do Austa Hospital, que 
reúne 15 colaboradores. 
Os 15 integrantes do comitê irão 

circular pelo Austa Hospital, 
IMC, Austa Medicina Diagnós-
tica e Austa Clínicas, com uma 
camiseta com o slogan ”Quem 
doa sangue doa esperança”, 
conversarão com as pessoas e 
entregarão panfleto que explica 
quem pode doar sangue e o que 
deve fazer no dia da doação. 

Hemocentro  
Para acolher os doadores de 
forma diferenciada, o Hemo-
centro de Rio Preto preparou 

uma decoração especial em cli-
ma de Festa Junina, com ban-
deirinhas e enfeites durante 
todo o mês de junho. 
Além disso, durante a semana 
do dia 13 a 19 de junho, será 
servido comidas típicas da épo-
ca pós doação como: bolos, do-
ces, cachorro quente, chocolate 
quente e refrigerante e muito 
mais. E para completar a fes-
tança, um carrinho de pipoca 
também estará à disposição dos 
doadores.

RIO PRETO

Secretaria de Saúde emite 
alerta sobre varíola do macaco

Após a confirmação do 
terceiro caso da varíola do 
macaco no Brasil, a Secre-
taria de Saúde de Rio Preto 
diz que “já comunicou aos 
serviços de saúde o alerta 
da doença e, se houver sus-
peita, que os mesmos façam 
a notificação à Vigilância 
Epidemiológica”. Qualquer 
serviço de saúde que sus-
peitar da doença é obrigado 
a fazer a comunicação. Até 
agora não há informação 
sobre a doença em Rio Preto 
ou região. 

No último domingo, o 
Ministério da Saúde admitiu 
que foi confirmado o terceiro 
caso da doença no Brasil. 
Dois casos foram confirma-
dos em São Paulo, capital. O 
terceiro caso, em um homem 
de 51 anos, foi registrado 
no Rio Grande do Sul e 
confirmado após exames 
no Instituto Adolfo Lutz, 

em São Paulo. Os casos são 
em pessoas que retornaram 
recentemente da Espanha 
ou de Portugal. 

O Ministério diz que após 
a comunicação de um caso 
da doença é feito todo um 
trabalho de contenção desde 
a entrada desses pacientes 
no Brasil, junto às pessoas 
que ele se relaciona e ele fica 
em quarentena. Os casos no 
Brasil estão sendo tratados e 
não se mostram agressivos, 
segundo os médicos. 

No Brasil, nesta segun-
da-feira (13), além dos casos 
confirmados, o Ministério 
aguardava o resultado de 
exames feitas em outras 6 
pessoas com suspeita da 
doença. Toas cegaram re-
centemente ao país, depois 
de voltarem da Europa. Para 
pegar a doença é necessário 
ter contato com secreções de 
uma pessoa doente.

A campanha “Junho Vio-
leta”  ativa desde 2018 pela 
Sociedade Brasileira de Of-
talmologia (SBO) surgiu para 
a conscientização contra o 
Ceratocone. O objetivo da ação 
é orientar a população sobre a 
doença, tratamento e a impor-
tância do diagnóstico precoce. 

O Ceratocone diferente da 
catarata não é uma doença 
oftalmológica. Conhecida por 
ser extremamente rara, ela 
atinge menos de 0,5% da po-
pulação mundial e de 1% a 2% 
da população brasileira. 

O simples ato de coçar os 
olhos pode causar um avanço 
acelerado do Ceratocone. É o 

JUNHO VIOLETA

Mês foca na prevenção contra o Ceratocone
que afirma o oftalmologista e 
médico de especialidades ci-
rúrgicas da Famerp, Gildásio 
Castello de Almeida Júnior. 

“O Ceratocone não tem 
uma causa específica, é uma 
doença genética rara, de cará-
ter hereditário e com evolução 
lenta, que se manifesta mais 
entre os 10 e 25 anos. A atitu-
de que muitas pessoas têm de 
coçar os olhos exageradamente 
pode levar à progressão da do-
ença”, conta o médico. 

A doença é caracterizada 
pelo encurvamento e afina-
mento progressivo da córnea, 
que se projeta para a frente, 
formando uma saliência em 

forma de cone. O Ceratocone 
causa baixa acuidade visual, 
ou seja, o paciente apresenta 
aumento progressivo do grau 
de astigmatismo e miopia com 
maior velocidade do que seria 
o considerado “normal”. 

Cirurgias
É o caso do autônomo Mar-

lon Marins, que descobriu a 
doença aos 14 anos. Hoje aos 
29, já realizou mais de cinco 
cirurgias, entre transplantes 
de córnea e cirurgias a laser. 

“Eu fiz recentemente mais 
um transplante de córnea, no 
olho esquerdo, estava na fila 
desde 2019. É uma doença que 

não tem cura, vou ao médico 
com frequência e vamos acom-
panhando o desenvolvimento 
de novos estudos, novos pro-
cedimentos que podem ajudar 
no meu caso”, conta Marins. 

Transplantes
De acordo com dados da 

Sociedade Brasileira de Of-
talmologia, o Ceratocone é 
responsável por cerca de 70% 
dos procedimentos de trans-
plante de córnea. A principal 
causa para um número tão 
elevado é a desinformação e 
a falta de cuidados precoces, 
levando a quadros mais graves 
da doença.

Hemocentro e Austa promovem campanhas e pedem doações  de sangue

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

É o caso de Marlon Marins, que descobriu a doença aos 14 anos

DIA DE SANTO ANTÔNIO

Basílica retoma tradição e distribui pães
Nesta segunda-feira (13), 

dia de Sano Antônio, mais 
de duas mil pessoas passa-
ram pela Basílica de Nossa 
Senhora para levar o tradi-
cional pãozinho benzido. A 
benção foi na missa das 7h, 
dada pelo padre Torrente. Ao 
contrário do que diz a lenda, 
os devotos não foram atrás 
de casamento. Segundo Rose 
Mary Ricardo Jamal, as pes-
soas vão em busca da ajuda 
para buscar força no trabalho, 
na família, na vida. 

“As pessoas pegam o pão-
zinho e levam para o trabalho, 
para a família, os amigos”, 
diz. Embora haja em Rio 
Preto duas capelas que têm 
Santo Antônio como padroei-
ro, é na Basílica que existe a 
tradição da benção do pão. Na 

verdade, é uma trezena. Treze 
dias de missas e orações à 
Santo Antônio. Terminou no 
sábado (11) com a presença 

SAÚDE

AVC é a principal 
causa de incapacidade 
no Brasil, diz OMS

O Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC) é uma síndrome 
neurológica, que acontece 
quando vasos que levam san-
gue ao cérebro entopem ou se 
rompem, provocando a para-
lisia da área cerebral que ficou 
sem circulação sanguínea. 
Além de ser uma doença que 
acomete mais os homens. 

Segundo a OMS, o AVC é a 
principal causa de incapacida-
de no Brasil com uma incidên-
cia anual de 108 para cada 100 
mil habitantes. 

De acordo com o Neurolo-
gista Felipe Faria, geralmente 
o acidente vascular cerebral 
ocorre de uma maneira súbita 
com um déficit neurológico 

que pode ser alteração na fala, 
desvio da boca para o lado 
sadio, perda de força em um 
lado do corpo, perda da visão 
de um olho ou até mesmo dor 
de cabeça intensa.

do bispo Dom Vilar. 
Rose disse que o grupo 

PIA União de Santo Antônio 
da Basílica cumpre a tradi-

ção. Depois de dois anos sem 
a festa devido à pandemia, os 
organizadores não esperavam 
tanta gente. A cerimônia co-
meçou as 7h e foi estendida 
até às 15h. Precisou ser es-
tendida por causa da procura. 

O Grupo tem como pre-
sidente espiritual o padre 
Torrente. Esse ano, além do 
padre, estiveram à frente 
Rose Mary Ricardo Jamal e 
Jose Antônio Ferreira. Rose 
também coordena a PIA que 
distribui diariamente leite 
para famílias e comunidades. 
Ele disse que a igreja não 
gasta nada nem com os pães 
nem com o leite. “É mantido 
por sócios que pagam R$ 5 ao 
mês”, diz. “Quem pode ajuda 
com mais”, lembrando que “o 
leite está mais caro”.

Basílica distribui mais de 2.000 pães benzidos no dia de Santo Antônio

Arnaldo Antunes

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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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: 
 
RAPHAEL BORGES CAMARINI e MARISA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. Ele, 
de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em Caçu, GO, no dia 08 de 
maio de 1986, residente e domiciliado a Natália Tebar, Nº 176, SÃO FRANCISCO, São 
José do Rio Preto, SP, filho de MÁRCIO ANTONIO CAMARINI e de MARIA 
DIVINA BORGES CAMARINI. Ela, de nacionalidade brasileira, secretaria, solteira, 
nascida em Carapicuíba, SP, no dia 14 de março de 1987, residente e domiciliada a 
Natália Tebar, Nº 176, SÃO FRANCISCO, São José do Rio Preto, SP, filha de 
CRESCENCIO GONZAGA DOS SANTOS e de MARIA LUCIENTE DA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS.  
 
PEDRO DE PAULA MENEZES NETO e MÔNICA REGINA LOURENÇO LUZ. 
Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário público municipal, solteiro, nascido em 
Atibaia, SP, no dia 28 de março de 1981, residente e domiciliado a Célia Novaes 
Moreira, Nº 90, Jardim Moysés Miguel Haddad, São José do Rio Preto, SP, filho de 
PEDRO DE PAULA MENEZES FILHO e de MARIA BEATRIZ SASAOKA 
MENEZES. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em Queens, New 
York, Estado de Nova York, Estados Unidos da América, no dia 15 de julho de 1974, 
residente e domiciliada a Célia Novaes Moreira, Nº 90, Jardim Moysés Miguel Haddad, 
São José do Rio Preto, SP, filha de OCTAVIO ALMEIDA LUZ e de MARIA AUREA 
LOURENÇO LUZ.  
 
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, 13 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: 
 
GUILHERME ESQUIAPATTI FERNANDES e THAYSSA ARAUJO DE SÁ 
BARRETO. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 17 de novembro de 1994, filho de JOSÉ FRANCISCO 
FERNANDES e de MARIA JOSÉ ESQUIAPATTI FERNANDES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em São Luís, MA, no dia 05 de 
janeiro de 1990, filha de ANTONIO DE SÁ BARRETO JÚNIOR e de MARIA ALICE 
ARAUJO DE SÁ BARRETO.  
 
JOSÉ EMIDIO PEREIRA e STHEFANIE SANTA ROSA DA MOTA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, assistente contábil, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 15 de agosto de 1987, filho de JOSÉ DE FATIMO PEREIRA e de MARIA 
DE LOURDES ANDRADE PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, assistente 
contábil, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 28 de abril de 1995, 
filha de MISAEL JOÃO PRADO DA MOTA e de CLAUDIA REGINA SANTA 
ROSA DA MOTA.  
 
PEDRO HENRIQUE BELARDO ZANIRATO e MANOELA ROCHA MACEDO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 10 de setembro de 1993, filho de GILMAR ZANIRATO e de ADRIANA 
BELARDO ZANIRATO. Ela, de nacionalidade brasileira, médica veterinária, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 07 de setembro de 1995, filha de JOÃO 
CARLOS MACEDO e de SÍLVIA ROCHA MACEDO.  
 
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, 13 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.

EDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES e JOYCE MIRANDA DE ABREU. Ele, brasileiro, 
natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos treze (13) de fevereiro de um mil novecentos e 
noventa e um (1991), com trinta  e um (31) anos de idade, ajudante de carga e descarga, solteiro, filho de ANTONIO 
CARLOS ALVES e de dona ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte (20) de abril de um mil novecentos e oitenta e cinco (1985), com 
trinta  e sete (37) anos de idade, auxiliar administrativo, solteira, filha de DONIZETI DE ABREU e de dona 
DULCINÉIA DE MIRANDA ABREU.

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, dez (10) de junho de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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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.

MARCO ANTÔNIO DE JESUS ZANETI e EDNEUSA BORGES DA COSTA. Ele, brasileiro, natural 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos sete (07) de março de um mil novecentos e setenta e 
quatro (1974), com quarenta  e oito (48) anos de idade, auxiliar de escritório, solteiro, filho de ANTONIO DOS 
SANTOS ZANETI e de dona OLGA DE JESUS ZANETI. Ela, brasileira, natural de Penalva, Estado do Maranhão, 
nascida aos  vinte e um (21) de agosto de um mil novecentos e setenta e oito (1978), com quarenta  e três (43) anos 
de idade, auxiliar de limpeza, solteira, filha de LUCAS EVANGELISTA COSTA e de dona NEUZA BORGES 
COSTA.

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, onze (11) de junho de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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__________________________________________________________________________________
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.

JÚLIO MIGUEL RODRIGUES DOS SANTOS e JAMILE SANTOS DIAS. Ele, brasileiro, natural de 
Caetité, Estado da Bahia, nascido aos sete (07) de setembro de um mil novecentos e noventa e sete (1997), com 
vinte  e quatro (24) anos de idade, data entry, solteiro, filho de SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS e de dona 
MARIA APARECIDA DUCA RODRIGUES. Ela, brasileira, natural de Caetité, Estado da Bahia, nascida aos  seis 
(06) de outubro de um mil novecentos e noventa e cinco (1995), com vinte  e seis (26) anos de idade, farmacêutica, 
solteira, filha de JANILSON DE OLIVEIRA DIAS e de dona RITA MARIA DOS SANTOS.

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, onze (11) de junho de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

1. UBALDO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR e MONISE DE CARVALHO FONSECA, sendo ELE filho de UBALDO ALVES DOS 
SANTOS e de MARLENE SILVA ALVES DOS SANTOS e ELA filha de ANTONIO BENEDITO GONÇALVES DA FONSECA e 
de NILVA BATISTA DE CARVALHO DA FONSECA; 

2. GILBERTO DE SOUZA ALVES e SILVANA IARA SANTANA, sendo ELE filho de JESUS THEODORO ALVES e de MARIA 
APARECIDA DE SOUZA ALVES e ELA filha de JOSÉ AMARILDO SANTANA e de MARIA APARECIDA STIVALELI 
SANTANA; 

3. ANTONIO JORGE ROSSINI JÚNIOR e ALINE SIMÕES MARIANO, sendo ELE filho de ANTONIO JORGE ROSSINI e de RITA 
DE CASSIA SANCHES ROSSINI e ELA filha de ADEMAR JOAQUIM MARIANO e de JICÉLI APARECIDA SIMÕES VICTÓRIO; 

4. RAPHAEL ASSUNÇÃO DA SILVA e NANDARA FERNANDA ALVES RODRIGUES, sendo ELE filho de JOSÉ CARLOS DA 
SILVA e de MARIA CATARINA DE ASSUNÇÃO SILVA e ELA filha de LUIZ FERNANDO RODRIGUES e de HELIA ALVES DE 
MOURA; 

5. JONATHAN ARAUJO DE ATAIDE e VANESSA DA SILVA NERIS, sendo ELE filho de VALDIR OLIVEIRA DE ATAIDE e de 
MARA APARECIDA VENANCIO DE ARAUJO e ELA filha de GILBERTO NERIS e de ETELVINA PEREIRA DA SILVA; 

6. CRISTIANO DOS SANTOS BARBOZA e DANIELI BARBOSA DE OLIVEIRA, sendo ELE filho de LUCIANO DOS SANTOS 
BARBOZA e de MARIA CRISTINA DOS SANTOS e ELA filha de MOACYR DE OLIVEIRA FILHO e de DILCE BARBOSA DE 
OLIVEIRA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 11/06/2022. 

  
  

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. FELIPE LEONARDIS GOMES DE SOUZA e LETÍCIA CONTIERO VIEIRA, sendo ELE filho de ANTONIO BORGES DE SOUZA 
e de ELZA LÚCIA GOMES DE SOUZA e ELA filha de GUILHERME FIGARO VIEIRA e de CELÍ FRANCISCA GUERREIRO 
CONTIERO VIEIRA; 

2. OCIVAL SANZOGO e CASSILDA ROSANA SARGENTE, sendo ELE filho de JOSÉ ANTENOR SANZOGO e de LUZIA 
PAULANI SANZOGO e ELA filha de JOÃO SARGENTE e de GENIZIA TONETE SARGENTE; 

3. ANDERSON FONSECA e ALINE PERPÉTUA MILANI, sendo ELE filho de JOSÉ FONSECA JUNIOR e de LUCÉLIA 
APARECIDA BENTO e ELA filha de ANA MARIA MILANI; 

4. PEDRO HENRIQUE BELARDO ZANIRATO e MANOELA ROCHA MACEDO, sendo ELE residente e domiciliado no 1º 
Subdistrito desta cidade filho de GILMAR ZANIRATO e de ADRIANA BELARDO ZANIRATO e ELA filha de JOÃO 
CARLOS MACEDO e de SÍLVIA ROCHA MACEDO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 13/06/2022. 

 

Com gol anulado, Mirassol perde para o 
ABC e cai para 3º no Brasileiro Série C

FUTEBOL

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Em um duelo direto pela li-
derança da Série C do Campeo-
nato Brasileiro, o ABC recebeu 
o Mirassol no Frasqueirão e 
levou a melhor neste domingo 
(12). Em seus domínios, o time 
potiguar venceu por 1 a 0, com 
gol de Wallyson em cobrança 
de falta. Com o resultado, o 
time paulista sai da primeira 
posição e cai para o terceiro 
lugar, sendo ultrapassado, 
justamente, pelos natalenses e 
pelo novo líder Paysandu.

 ABC e Mirassol iniciaram 
a partida de forma aberta, com 
ambos os lados buscando o gol. 
O primeiro lance de perigo foi 
criado ainda aos seis minu-
tos, quando o time potiguar 
obrigou o goleiro Darley a 
fazer linda defesa. A resposta 
do time paulista veio aos 21, 
quando Pedro Paulo, goleiro 
da equipe norte-rio-granden-
se, fez defesa difícil em lance 
de Pedro Paulo. 

Nos minutos finais, mais 
emoção. Gustavo França, do 
ABC, cobrou falta aos 28 e 
obrigou mais uma boa defesa 
do goleiro Darley. Antes de 
sair, a bola ainda tocou no tra-
vessão. Sete minutos depois, 
foi a vez do Mirassol acertar 
a trave. Após um tentativa de 
voleio feita por Camilo, o meia 
Paulinho emendou de primeira 

e acertou o poste, ameaçando 
a meta mandante e assustando 
os torcedores presentes no 
estádio. 

2º tempo
Após o intervalo, o panora-

ma da partida seguiu aberto. 
Aos 4 minutos, o ABC criou a 
sua primeira boa chance. No 
lance, Richardson cruzou bem 
e Henan, por pouco, não saiu 
na cara do gol, sendo parado 
por Rodrigo Sam. A resposta 
do Mirassol veio dez minutos 
depois, em boa bicicleta de 
Gleyson. 

Aos 22, o time potiguar 
abriu o placar. Em boa cobran-
ça de falta, o atacante Wallyson 
acertou uma bomba e deixou 
os mandantes em vantagem. 
O gol mudou o panorama do 
confronto. O ABC, até então 
ofensivo e buscando o ataque, 
passou a jogar mais precavi-
do, para evitar o empate. O 
Mirassol, por sua vez, buscava 
o ataque. 

Nos minutos finais, Pará, 
do Mirassol, acertou um chu-
taço de mandou para as redes, 
mas o lance foi invalidado por 
falta sobre Érick Varão, do 
ABC, confirmando o 1 a 0 como 
placar final. Os jogadores do 
Mirassol reclamaram bastante 
do gol anulado, sendo neces-
sário a entrada da polícia no 
campo para conter a confusão. 
O zagueiro Rodrigo Sam ainda 
foi expulso no fim da partida. 

Rodada
ABC e Mirassol voltam a 

campo na próxima semana 
pela Série C do Campeonato 
Brasileiro. No domingo, 19, 
os paulistas receberão o São 
José-RS no José Maria de 
Campos Maia, em Mirassol-
-SP. A partida ocorrerá às 11h. 
Os potiguares, por sua vez, 
entram em campo apenas na 
segunda-feira, 20, diante do 
Ypiranga-RS, no Estádio Co-
losso da Lagoa, em Erechim.

Nos minutos finais, 
Pará, do Mirassol, 
acertou um chutaço 
de mandou para as 
redes, mas o lance 
foi invalidado por 
falta anterior

BEZINHA

América quebra sequência 
de derrotas e vence

Depois de mais de um mês, 
o América voltou a vencer na 
Segunda Divisão do Campe-
onato Paulista. Neste sábado 
(11), o Rubro bateu o Andra-
dina por 5 a 3 no Teixeirão, 
quebrou a sequência de cinco 
derrotas consecutivas e saiu da 
lanterna do Grupo 1. Apesar 
da vitória, a equipe não tem 
mais chances de avançar para 
a segunda fase da competição. 

O Andradina saiu na frente 
aos 16 minutos. João fez boa 
jogada pela direita e cruzou 
rasteiro para Alex tocar pro 
fundo do gol dentro da peque-
na área. O América conseguiu 
o empate em chute de Afonso 
que Janailson espalmou para 
frente e David completou de 
cabeça. Três minutos depois, 
os visitantes, voltaram a ficar 
a frente do placar com Breno 
recebendo na esquerda e man-

dando uma bomba. 
No segundo tempo, o Amé-

rica empatou e buscou a virada 
com dois gols em sequência. 
Aos 11 minutos, Manoel tentou 
chutar e a bola desviou na de-
fesa do Andradina, sobrando 
para Afonso marcar. Quatro 
minutos depois, Janailson 
defendeu um chute de fora da 
área e a bola voltou no pé de 
Afonso para fazer 3 a 2. 

Aos 25 minutos, Kevin fez 
boa jogada pela direita e rolou 
para trás. Léo Guanaes chegou 
batendo e fez o quarto gol da 
equipe rio-pretense. O quinto 
gol foi marcado pelo zagueiro 
Vinicius que recebeu uma bola 
livre dentro da área e tocou na 
saída do goleiro. Wagner ainda 
descontou para o Andradina 
nos minutos finais.  Na próxi-
ma rodada, no sábado, o Amé-
rica enfrenta o Penapolense no 
último jogo no Teixeirão.

Vinicius LIMA

ESPORTE

USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S/A
AÇÚCAR E ÁLCOOL

CNPJ/MF nº 53.172.300/0001-14 - NIRE 35300011091
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Ex-
traordinária, a realizar-se em 15 de julho de 2022, às 9h, 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: a) Aumento de capital, 
no caso de deliberação em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 08 de 
julho de 2022; b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; c) Eleição dos mem-
bros e defi nição dos cargos da Diretoria para o biênio 2022/2023 e 2023/2024; d) 
Fixação do montante da remuneração dos Administradores da Companhia para os 
próximos 12 meses; e e) Outros assuntos de interesse social. Novo Horizonte-SP, 
06 de junho de 2022. a) Roberto de Biasi - Diretor Presidente.     (14, 15 e 16/06)
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GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 50/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 69/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva elétrica  
nos diversos setores do município. 
Data da realização da Sessão Pública: 30/06/2022 
Horário: 09h30min. 

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

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

O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 13 de junho de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 
 
 
EXTRATO DO CONTRATO ADM 37/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL 
CONTRATADA: HELENO SEVERINO DA CRUZ JUNIOR 06024067498 
CNPJ/MF sob o nº 32.503.581/0001-70 
OBJETO: Contratação de show artístico musical, visando apresentação no dia 09 de 
junho de 2022, no Juninão 2022. 
VIGÊNCIA: A presente locação terá a vigência a contar da data de sua assinatura com 
para 90 dias, até 07 de setembro de 2022. 
VALOR TOTAL de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
Monte Aprazível, 07 de junho de 2022. 
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal 
 
 
 
EXTRATO DO CONTRATO ADM 35/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL 
CONTRATADA: PEDRO IBA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 
CNPJ/MF sob o nº 46.429.543/0001-20 
OBJETO: Contratação de show artístico musical, visando apresentação no dia 11 de 
junho de 2022, no Juninão 2022. 
VIGÊNCIA: A presente locação terá a vigência a contar da data de sua assinatura com 
para 90 dias, até 07/09/2022. 
VALOR TOTAL de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Monte Aprazível, 07 de junho de 2022. 
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
EXTRATO DO CONTRATO ADM 34/2022 
INEXIGIBILIDADE Nº 05/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL 
CONTRATADA: MARCO AURELIO PADOVEZ 36895118870 – FILHO PRODUÇÕES, 
“BANDA TIRO WILLIAMS & THE WILD COWBOYS” 
CNPJ sob nº 27.587.818/0001-09 
OBJETO: contrato tem por objeto a contratação de show artístico musical com a banda 
“TIRO WILLIAMS & THE WILD COWBOYS”, para apresentação no dia 10 de junho 
de 2022. 

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será compreendido até 
30/07/2022, para efeito de quitação total. 
VALOR TOTAL de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Monte Aprazível, 07 de junho de 2022. 

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal 
 
 
 
EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

Processo Administrativo N° 67/2022 
Inexigibilidade N° 07/2022 

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

fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, cc. o artigo 26, 

parágrafo único, do mesmo diploma legal RATIFICO a inexigibilidade de licitação tendo 

por objeto a contratação da empresa HELENO SEVERINO DA CRUZ JUNIOR 

06024067498, inscrita no CNPJ: 32.503.581/0001-70 para a contratação do show 

artístico musical no dia 09/06/2022 no JUNINÃO 2022 pelo valor global de 

R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), convocando o representante legal para 

assinatura do contrato no prazo de até 05 (cinco) dias. 

Monte Aprazível, 07 de junho de 2022. 

MARCIO LUIZ MIGUEL 
Prefeito Municipal 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE ALTERAÇÃO -

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 053/2022; 
Processo licitatório nº 080/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃODE UM CONJUNTO DE 
SERVIÇOS RELATIVOS À LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS E SERVIÇOS CORRELATOS À MANUTENÇÃO 
URBANA DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO, FERRAMENTAS 
E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS RELACIONADOS A LIMPEZA URBANA DE 
EXECUÇÃO CONTINUADA, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS:  Até 06/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 06/07/2022 às 09:00hrs no 
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br 
DATA: 13/06/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISOS DE LICITAÇÃO 
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
071/2022; Processo licitatório nº 119/2022.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 AQUISIÇÃO DE LEITE DERIVADOS PARA DIVERSOS ORGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS:  Até 27/06/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 27/06/2022 às 09:00hrs no 
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br 
DATA: 13/06/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 072/2022; 
Processo licitatório nº 120/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO 
DE PREÇOSPARA AQUISIÇÃO DE ENTULHO RECICLADO E MOIDO PARA MANUTENÇÃO NASESTRADAS 
RURAIS DO MUNICIPIO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS:  Até 27/06/2022 às 13:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 27/06/2022 às 14:00hrs no 
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 13/06/2022.PREGOEIRO: Leandro 
Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
073/2022; Processo licitatório nº 121/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS OXIGÊNIO, CILINDROS E AR COMPRIMIDOS, EM COMODATO, 
SEGUINDO AS NORMAS DA ABNT PARA AS UNIDADES  DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
E UNIDADES DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 04/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 
04/07/2022 às 09:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico 
www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 13/06/2022. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
074/2022; Processo licitatório nº 122/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o 
REGISTRO DE PREÇOS DE ÓLEO DE SOJA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, 
INFANTIL,ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, PARA 
12 (DOZE) MESES, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS:  Até 04/07/2022 às 13:30hrs.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 04/07/2022 às 14:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ 
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 13/06/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 075/2022; 
Processo licitatório nº 123/2022. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO PARA TODA 
ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS:  Até 06/07/2022 às 13:30hrs.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 06/07/2022 às 14:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ 
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 13/06/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 076/2022; 
Processo licitatório nº 124/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO 
DE PREÇOS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 08/07/2022 às 08:30hrs.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 08/07/2022 às 09:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ 
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 13/06/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 078/2022; 
Processo licitatório nº 126/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM. OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO 
DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA TODA ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital. DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 08/07/2022 às 13:30hrs.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 08/07/2022 às 14:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ 
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 13/06/2022. PREGOEIRO: Leandro 
Mariano da Silva.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br

Ordem do dia Nº 35/2022 - 34ª Sessão Ordinária de 2022
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

14 DE JUNHO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS

ORDEM DO DIA

VETOS

01 - Veto Total nº 22/22, ao autógrafo nº 15.708/22, originado do Projeto de Lei nº 417/2021, do 
Ver. Cabo Júlio Donizete, que dispõe sobre a implantação do Programa de Diagnóstico e 
acompanhamento integral aos alunos com Dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, no 
Município de São José do Rio Preto, e dá outras providências. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

02 – Veto Total nº 26/22, ao autógrafo nº 15.713/22, originado do Projeto de Lei nº 292/2020, do 
Ver. Paulo Pauléra, que dispõe sobre a isenção das taxas municipais para abertura de empresa no 
município de São José do Rio Preto – SP”. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

03 – 14/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC/VOT
Altera a Lei Complementar nº 240, de 12 de novembro de 2007. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

PROJETOS DE EMENDA À LEI ORGÂNICA

04 – 01/22 – VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC./VOT 
Insere o §4º no art. 84 da Lei Orgânica do Município, para estabelecer o direito do desconto direto 
em folha de pagamento para as associações das entidades sindicais e associativas no município. 
(QUÓRUM: DOIS TERÇOS) 

PROJETOS DE LEI

05 – 11/22 – VER. CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - 2ª DISC./VOT (COM EMENDA)
Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o “Programa Corujão da Saúde” no âmbito do 
Munícipio de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

06 – 61/22 – VER. PEDRO ROBERTO GOMES – 2ª DISC./VOT
Institui-se no Calendário Oficial do Município de São José do Rio Preto o evento “Rio Preto 
Literário”, que será realizado anualmente na semana do aniversário da cidade que acontece dia 19 de 
março. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

07 – 78/22 – VER.ª KARINA CAROLINE – 2ª DISC./VOT
Dispõe sobre a instituição do Programa “Código Sinal Vermelho” de combate e prevenção à violência 
contra a mulher no Município de São José do Rio Preto. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br

(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL 
           

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara –10/06/2022
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Para verificar as 
assinaturas, clique no link: 
http://consulta.siscam.com.br/camarariopreto/documentos/autenticar?chave=T3721340TGJGC799, ou vá até o site 
http://consulta.siscam.com.br/camarariopreto/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este 
documento é válido:

Código para verificação: T372-1340-TGJG-C799

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 14 de junho de 2022
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Assinaturas Digitais
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PEDRO ROBERTO GOMES
Vereador - Presidente

Assinado em 10/06/2022, às 15:13:49

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE MARÍLIA FORO DE MARÍLIA 1ª VARA CÍVEL Rua Lourival
Freire, 120, ., Bairro Fragata - CEP 17519-902, Fone: (14) 3311-1142, Marilia-SP - E-mail: marilia1cv@tjsp.jus.br  Horário de Atendimento
ao Público: das 12h30min às19h00min EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –DESAPROPRIA-
ÇÃO–LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS  Processo Digital nº: 1000121-27.2015.8.26.0344 Classe: Assunto:
Procedimento Comum Cível - Servidão Administrativa Requerente: TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A Requerido:
ESPOLIO DE EGYDIO STECCA e YOLANDA MORET STECCA e outros Justiça Gratuita EDITAL PARA CONHECIMENTO
DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1000121-
27.2015.8.26.0344. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Marília, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Jac-
queline Bredariol de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a)
TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A move uma Procedimento Comum Cível - Servidão Administrativa contra ES-
POLIO DE EGYDIO STECCA e YOLANDA MORET STECCA, Ivan Moret Stecca, Edson Moret Stecca, Rosana Matiazzo
Castella Steca, Bernadete Moret Stecca Moricato, Carlos Conceicao Maricato e Paulo Ricardo Franco Claro Stecca, objetivando
constituir servidão administrativa de passagem sobre área de propriedade dos réus, a saber: Faixa I: Descrição: Faixa de terras
medindo ao todo 5,2071 ha (cinco hectares vírgula vinte ares e setenta e um centiares), possuindo os seguintes limites e con-
frontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, situado no Km 206+497,97m da LT de coordenadas N
7.576.529,76m e E 600.554,55m; Cerca deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EMÍLIO MACHADO, com os seguintes azi-
mutes e distâncias: 124º45'20'' e 32,07m até o vértice 2, de coordenadas N 7.576.511,48m e E 600.580,90m; deste, segue
confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 194º04'04'' e 805,17m até o vértice 3,
de coordenadas N 7.575.730,46m e E 600.385,19m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes
azimutes e distâncias: 224º21'41'' e 59,47m até o vértice 4, situado no Km 207+365,82m de coordenadas N 7.575.687,94m e
E 600.343,60m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 224º11'10'' e
59,79m até o vértice 5, de coordenadas N 7.575.645,07m e E 600.301,93m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO
STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 14º04'04'' e 930,50m até o vértice 6, de coordenadas N 7.576.547,67m e
E 600.528,11m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EMÍLIO MACHADO, com os seguintes azimutes e distâncias:
124º06'06'' e 31,93,até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Faixa II: Descrição: Faixa de terras  medindo ao
todo 3,5685 ha (três hectares vírgula cinquenta e seis ares e oitenta e cinco centiares), possuindo os seguintes limites e con-
frontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, situado no Km 207+369,67m da LT de coordenadas N
7.575.684,21m e E 600.342,67m; Cerca deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e dis-
tâncias: 44º19'51'' e 59,53m até o vértice 2, de coordenadas N 7.575.726,79m e E 600.384,27m; deste, segue confrontando
ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias:194º04'04'' e 661,98m até o vértice 3, de coordenadas
N 7.575.084,66m e E 600.223,36m; deste,segue confrontando COOPEMAR: CEFEICULTORES DA REGIÃO DE MARÍLIA,
com os seguintes azimutes e distâncias: 311º55'26'' e 33,93m até o vértice 4, situado no Km 207+ 964,38m de coordenadas
N 7.575.107,34m e E 600.198,11m; deste, segue confrontando COOPEMAR: CEFEICULTORES DA REGIÃO DE MARÍLIA,
com os seguintes azimutes e distâncias: 311º19'45'' e 33,75m até o vértice 5, de coordenadas N 7.575.129,62m e E
600.172,77m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 14º04'04''
e 527,61m até o vértice 6, de coordenadas N 7.575.641,41m e E 600.301,02m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNI-
CIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 44º13'16'' e 59,72, até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste Perímetro.
Faixa III: Descrição: Faixa de terras medindo ao todo 1,6154 ha (um hectare vírgula sessenta e um ares e cinquenta e quatro
centiares), possuindo os seguintes limites e confrontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, situado no Km
208+523,17m da LT de coordenadas N 7.574.565,31m e E 600.062,29m; Cerca deste, segue confrontando ESPÓLIO DE
EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 133º52'27'' e 34,57m até o vértice 2, de  coordenadas N
7.574.541,34m e E 600.087,21m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e
distâncias: 194º04'04'' e 189,28m até o vértice 3, de coordenadas N 7.574.357,74m e E 600.041,21m; deste, segue confron-
tando MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias: 219º47'21'' e 69,12m até o vértice 4, situado no Km
208+791,91m de coordenadas N 7.574.304,63m e E 599.996,97m; deste, segue confrontando MAURÍCIO GOLINELLI, com
os seguintes azimutes e distâncias: 219º43'09'' e 69,30m até o vértice 5, de coordenadas N 7.574.251,32m e E 599.952,68m;
deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 14º04'04'' e 350,19m
até o vértice 6, de coordenadas N 7.574.591,01m e E 600.037,80m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO
STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 136º23'17'' e 35,50, até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Faixa IV: Descrição: Faixa de terras medindo ao todo 4,2996 ha (quatro hectares vírgula vinte e nove ares noventa e seis cen-
tiares), possuindo os seguintes limites e confrontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, situado no Km
209+328,50m da LT de coordenadas N 7.573.784,12m e E 599.866,54m; Cerca deste, segue confrontando MAURÍCIO GO-
LINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias: 130º10'49'' e 33,41m até o vértice 2, de coordenadas N 7.573.762,57m e E
599.892,07m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 194º04'04''
e 736,97m até o vértice 3, de coordenadas N 7.573.047,70m e E 599.712,93m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNI-
CIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 333º22'33'' e 46,01m até o vértice 4, situado no Km 210+45,29m de coorde-
nadas N 7.573.088,83m e E 599.692,31m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e
distâncias: 337º31'24'' e 23,49m até o vértice 5, de coordenadas N 7.573.110,54m e E 599.683,33m; deste, segue confrontando
ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 324º00'20'' e 20,88m até o vértice 6, de coordenadas N
7.573.127,43m e E 599.671,06m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e
distâncias: 14º04'04'' e 699,69m até o vértice 7, de coordenadas N 7.573.806,14m e E 599.841,13m; deste, segue confrontando
MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias: 130º54'45'' e 33,62, até o vértice 1, ponto inicial da descrição
deste perímetro.x Faixa V: Descrição: Faixa de terras medindo ao todo 2,7784 ha (dois hectares vírgula setenta e sete ares oi-
tenta e quatro centiares), possuindo os seguintes limites e confrontações: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1,
situado no Km 210+ 90,15m da LT de coordenadas N 7.573.045,32m e E 599.681,41m; Cerca deste, segue confrontando ES-
TRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 154º13'24'' e 21,30m até o vértice 2, de coordenadas N
7.573.026,14m e E 599.690,67m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias:
160º01'22'' e 17,04m até o vértice 3, de coordenadas N 7.573.010,13m e E 599.696,49m; deste, segue confrontando ESTRADA
MUNICIPAL, com os seguintes azimutes e distâncias: 148º05'23'' e 9,48m até o vértice 4, de coordenadas N 7.573.002,08m
e E 599.701,50m; deste, segue confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e
distâncias:194º04'04'' e 424,63m até o vértice 5, de coordenadas N 7.572.590,18m e E 599.598,29m; deste, segue confrontando
MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias: 267º22'29'' e 14,88m até o vértice 6, de coordenadas N
7.572.589,50m e E 599.583,42m; deste, segue confrontando MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias:
284º32'51'' e 15,75m até o vértice 7, situado no Km 210+555,98m de coordenadas N 7.572.593,46m e E 599.568,18m; deste,
segue confrontando MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azimutes e distâncias: 284º32'51'' e 15,52m até o vértice 8, de
coordenadas N 7.572.597,36m e E 599.553,16m; deste, segue confrontando MAURÍCIO GOLINELLI, com os seguintes azi-
mutes e distâncias: 294º51'34'' e 14,74m até o vértice 9, de coordenadas N 7.572.603,55m e E 599.539,78m; deste, segue
confrontando ESPÓLIO DE EGÍDIO STECCA, com os seguintes azimutes e distâncias: 14º04'04'' e 492,91m até o vértice 10,
de coordenadas N 7.573.081,68m e E 599.659,59m; deste, segue confrontando ESTRADA MUNICIPAL, com os seguintes
azimutes e distâncias: 149º02'00'' e 42,40, até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro.”, declarados de utilidade
pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. A matrícula 20.519 está sendo atingida pelas Faixas de
servidão I, II e III, ao passo que a matrícula 32.850 será atingida pelas Faixas de servidão IV e V. O valor da indenização pela
área atingida é de R$ R$ 227.427,39 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos),
atualizado monetariamente a partir da data-base do laudo pericial 12.9.2017, conforme sentença de fls. 958/963, de 14/06/2018.
Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Marilia, aos 16 de dezembro de 2021.  Para conferir o original,
acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000121-
27.2015.8.26.0344 e código 78A3EBA. Dr(a). Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira

ROBERTELIA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS S.A.
CNPJ 31.749.579/0001-13 - NIRE 3530052292-3

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2022
Data, hora, local: 30.04.2022, 15:30hs, na sede, Rua Luiz Antonio da Silveira, 1201, sala 04, São José do Rio Preto/
SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Roberto Tebar, Secretário: Elia Garcia Tebar. 
Deliberações aprovadas: 1) As Demonstrações dos Resultados e dos Fluxos de Caixa e das Notas Explicativas da 
Diretoria, todas relativas ao exercício social fi ndo em 31.12.2021, publicados no jornal local “DHOJE”, no dia 
07.04.2022, arquivada na JUCESP nº 0.436.517/22-0, em sessão de 27/04/2022, nos termos do § 4º do artigo 133 da 
Lei 6.404/76; e 2) A destinação do lucro relativos ao exercício social fi ndo em 31.12.2021, à conta de reserva 
estatutária e reserva legal, considerando que a Companhia, ao fi nal do exercício de 2021, apurou um lucro no valor 
de R$833.276,60, deliberou-se a destinação da totalidade do referido lucro de 2018, que 95% para a conta de 
reservas estatutárias e 5% para a conta de reserva legal. Encerramento: Nada mais. São José do Rio Preto/SP, 
29.04.2022. Acionistas: (i) Roberto Tebar; (ii) Elia Garcia Tebar. Confere com a original lavrada em livro próprio. Elia 
Garcia Tebar - Secretária. JUCESP nº 279.860/22-5 em 01.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas convocados a reunirem-se em Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se em 15 de julho de 2022, às 10h, em pri-
meira 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: a) Aumento de capital, no caso de deliberação em Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 08 de julho de 2022; b) Eleição dos membros do 
Conselho Fiscal; c) Eleição dos membros e defi nição dos cargos da Diretoria 
para o biênio 2022/2023 e 2023/2024; d) Fixação do montante da remune-
ração dos Administradores da Companhia para os próximos 12 meses; e e) 
Outros assuntos de interesse social. Novo Horizonte-SP, 06 de junho de 2022. 
a) Jorge Ismael de Biasi Filho - Diretor Presidente                (14,15 e 16/6)

 
 
 
EDITAL - SINDICATO RURAL DE UCHOA - CNPJ-
47.527.734/0001-97. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 
Ficam convocados todos os associados do Sindicato Rural de 
Uchoa, para a AGO, a ser realizada na sua sede social na 
Avenida Benjamim Constant nº. 463, em Uchoa/SP, no 
próximo dia 28/06/2022, as 08h00, em primeira convocação, 
não havendo número legal, ficam convocados para as 09h00, 
do mesmo dia e local, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: a) leitura, discussão e aprovação da ata da 
assembleia anterior; b) Balanço Geral, Contas, Relatório da 
Diretoria com respectivo parecer do Conselho Fiscal, 
referente ao exercício de 2.021. UCHOA/SP, 10 de junho de 
2022 - SIUZE AP.  AGOSTINHO DAVANZO – PRESIDENTE. 
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SANGUE COMERCIÁRIO
O Sindicato dos Comerciários de Rio Preto, presidido por 
Marcia Caldas, promove de hoje até o dia 23 de julho a Cam-
panha “Sangue Comerciário”, com o intuito de salvar vidas 
por meio da doação de sangue, em parceria com o Hemocen-
tro. Os doadores associados vão receber como prêmio pelo 
gesto uma cesta básica.

SANGUE NA VEIA
Para celebrar hoje o Dia Mundial do Doador de Sangue, Aus-
ta Hospital, Austa Medicina Diagnóstica, IMC e Austa Clíni-
cas realizam ações de conscientização de seus colaboradores 
e a comunidade.

FARDA ABANDONADA
A Justiça der São Paulo acaba de barrar a criação das Es-
colas cívico-militares e incluiu a nossa que leva o nome da 
professora Noêmia Bueno do Valle, nas proximidades do ae-
roporto.  E a decisão atendeu a um pedido do sindicado dos 
professores da rede estadual de ensino.

PRA QUEM NÃO SABE
O custo aluno das escolas públicas é de R$ 6 mil em média 
por ano e nos colégios militares em torno de R$19 mil.

GRITO DE ALERTA 
É sempre bom lembrar que os detentos do Centro de Pro-
gressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto, serão liberados 
hoje pra rezar em casa e nas igrejas monitorados pelas tor-
nozeleiras eletrônicas. São quase 2 mil que deverão voltar na 
segunda feira que vem. É o que se espera.

RODRIGO VAI CANCELAR
Uma das bandeiras de João Doria no governo de São Paulo, a 
privatização da FURP, fábrica de remédios em Guarulhos, será 
engavetada se Rodrigo Garcia for reeleito. Ele tem dito a aliados 
que deseja não só cancelar a privatização, mas fazer a fábrica 
produzir medicamentos como dipirona, em falta no mercado. 

ALERTA DO PROMOTOR
Integrante do Comitê de Crise e cônscio em seus atos, o pro-
motor de Saúde Pública Dr. Gilberto Romani mandou um 
recado ao prefeito Edinho Araújo sugerindo que seja deter-
minado a volta do uso obrigatório de máscara dentro, fora 
e em todos os lugares e não apenas em ambientes fechados.

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

 Mais animado do rodeio
O camarote mais animado do Rodeo Country Bulls che-
gou! É o CAMAROTE DO ED! Um espaço temático com 
capacidade para 250º pessoas, com muita comida, música 
boa e diversão garantida. Nos 5 dias de rodeio! E o melhor: 
open bar e open food! Garanta já o seu convite no site jvin-
gressos.com.br   Mais informações: (17) 99137-8794.

 THE GRAND FINALE
Com uma festa junina pra ficar na história do Clube 
Monte Líbano, o Dr. Nadim Cury fez as suas despedidas 
como um presidente notável de 6 mandatos de 2 anos 
(1996/2000, 2006/2010 e 2018/2022) enfrentando to-
dos os tipos de desafios, inclusive este último, com uma 
pandemia de praticamente 2 anos sem eventos. 
Mesmo assim o clube não parou, ao contrário, aproveitou 
para concluir as obras do restaurante do Parque Aquá-
tico). No ultimo final de semana encerrou seu mandato 
com a tradicional festa junina e shows da dupla Edson e 
Hudson e da cantora Roberta Miranda. Foi um final de 
gestão com aplausos dos sócios e lotação total da sede so-
cial. Nadim, fechou seu ciclo como um dos mais notáveis 
presidente do Monte Líbano. 

 Noite de 
lançamento
O empresário e tropeiro, 
Paulo Emílio Marques, ao 
lado da esposa Lívia Costan-
tini Marques, recepciona 
patrocinadores, pecuaris-
tas, cowboys e convidados 
especiais, para o lançamen-
to oficial da 24ª edição do 
Riopreto Rodeo Country 
Bulls, na noite hoje, a partir 
das 20hs, na badalada casa 
noturna Dogde American 
Bar. O mega evento aconte-
cerá de 13 a 17 de julho no 
Recinto Exposições.

 Próximo 
sábado

A badalada Festa do Baca-
na, edição Rio Preto, que 
esse ano acontece no próxi-
mo sábado, dia 18 de junho 
no Recinto de Exposições, 
entre vários shows na agi-
tada noitada, anunciou três 
atrações: Liu, Barja e Mali-
ffo. O trio é tido como pri-
meiro escalão da cena ele-
trônica nacional e devem 
preparar um set especial 
para a noite de luxo que 
promete ser inesquecível.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Seus adversários não são outras pessoas. 

Seu adversário é a procastinação. É o exer-
cício que você não faz. São os maus hábitos 

que você tem, e a desculpa que você inventa. 
Se preocupe em derrotar esses asversários. 

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

LI NÃO SEI ONDE E CONTO PRA VOCÊS: Ou o mundo acaba 
com o ser humano ou o ser humano acaba com o mundo.

CIRO GOMES está pra chegar em Rio Preto e continua 
irredutível: a “terceira vaia” é dele e ninguém tasca! Só de-
pois é que vai preparar as malas para Paris.
 
DESABAFO DO GOVERNADOR. “Tenho certe-
za de que o paulista não vai admitir o nosso estado de São 
Paulo ser massa de manobra ou servir projeto político de A 
ou B. São Paulo tem de servir a São Paulo” (Rodrigo Garcia).

COM CAPRICHADA festa, a graciosa Catarina, filha 
de Felipe Cristovam e Bruna Carrazzone, comemorou seus 
4 aninhos, com amiguinhos baixinhos e adultos, dias atrás.

ESTÃO COMEMORANDO 24 anos de casamento, 
desde o último final de semana, cada vez mais juntinhos e apaixona-
dos, o empresário Luiz Fernando Jalles e a sempre elegante médica 
radiologista Dra. Angela Cristina Jalles. Muitas felicidades ao casal.

MENOS DE DOIS MÊSES, a digital Influencer Ana 
Paula Castilho viajou para Dubai, depois, para Cancún (Mé-
xico). Agora, ela, afivela as malas e zarpa no final da sema-
na com um grupo de amigas para Portugal.

E POR FALAR. na digital Influencer Ana Paula Casti-
lho, assim que retornar de Portugal começa a preparar sua 
festa de aniversário idade redonda (40 anos), com noite te-
mática “Festa à Fantasia”, em julho.

BEER & BBQ–A CERVEJARIA, de Rio Preto convi-
dou o colunista para o coquetel de lançamento do BEER & BBQ, 
no Jardim Redentor. Foi uma noite das boas, e muito animada.

TARDE ESPECIAL NO.CAFFE, NO.CAFFE. A em-
presária Marisa Borsato, convidou o colunista, sábado passado, 
para uma tarde muito especial com o grande amigo e badalado 
médico na beleza e referência internacional Dr. Ivan Rollemberg.

COM CAPRICHADA festa, a graciosa Catarina, filha de 
Felipe Cristovam e Bruna Carrazzone, comemorou seus 4 ani-
nhos, com amiguinhos baixinhos e adultos, no final da semana.

TARDEZINHA MANIA, terceira edição, foi agen-
dada para o próximo dia 11 de junho, a partir das 15 horas, 
no Indaiá Clube de Campo, em Nova Granada. Na grande de 
shows: Léo Araújo & Cristiano, Miguel Lourenço, Alex Muller, 
Will Pinheiro, DJs Jorginho e Perereca

FIQUE POR DENTRO. Sesi Rio Preto recebe peça 
que fala sobre relações familiares com as crianças. As apre-
sentações de “É tudo família!” acontecem até sábado, dia 11 
de junho, a partir das 15h. A entrada é gratuita e os ingres-
sos reservados pelo Meu Sesi.

O COLUNISTA Luízinho Bueno, assessor desta coluna, 
é convidado especial para conhecer a nova atração da Eco 
Thermas Park Tupã, o “Buteco Molhado”, e muita animação 
com a Banda Show 4x4. Merci pelo convite.

A NOITE ITALIANA, na Bella Capri Pizzaria, da Reden-
tora, realizada semana passada, com apresentação do cantor 
Ricardo Bombarda, conhecido pela interpretação de músicas que 
são sucessos celebrados pelo público, teve um cardápio especial-
mente criado com entradas e massas de receitas típicas da Itália, 
além de vinhos selecionados assinado pela Chef Renata Covizzi.

ACONTECERÁ, no dia 2 de julho, a partir das 18 horas, 
na Chácara Viva, o Meeting fun na Fogueira. Na organização: 
Victor Miranda, Fabrício (Fafa) Assunção e Arthur Ribeiro.

A8|

O colunista, no domingo de comemoração ao Dia dos Namorados 
com Valéria, Dr. Nadim Cury e Celinha, Dr. Israel de Oliveira e 
Heloisa, no Coco Bambu do Shopping Iguatemi.

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888


