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DECISÃO DO COLEGIADO

TJ julga ação e HB Saúde terá de 
manter centro pediátrico aberto
O HB alegou que o Centro Pediátrico atende poucas pessoas e o local seria um Centro Oncológico

APÓS ÀS 18H

Câmara aprova 
Corujão da 
Saúde para 
atendimento
Projeto de lei que prevê a 
implantação em Rio Preto 
do ‘Programa Corujão da 
Saúde’ foi aprovado em 
definitivo durante sessão de 
terça-feira, 14, por unani-
midade e segue agora para 
sanção ou veto do prefeito 
Edinho Araújo. Ideia é dar 
preferência para que con-
sultas, exames e  cirurgias 
que estiverem com mais 
de seis meses de espera. 
CIDADES Pág.3

NATAÇÃO
É OURO
O brasileiro Daniel Dias
brilhou ontem ao conquistar a 
medalha de ouro dos 100 me-
tros costas no Mundial de
Natação Paralímpica
disputado na Ilha da Madeira
(Portugal). ESPORTES  Pág.6

Seguro para Área Azul é inconstitucional, diz Procuradoria
O Subprocurador-Geral de Justiça, Wallace Paiva Martins Junior, emitiu parecer pela inconstitucionalidade de lei 
municipal que obriga a Prefeitura contratar seguro para ressarcir financeiramente motoristas que tiveram danos ou 
furto de veículos estacionados na Área Azul, o sistema rotativo na região central. O parecer é favorável ao pedido do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) que no mês de abril ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
no Tribunal de Justiça de São Paulo, contra lei promulgada.  POLÍTICA Pág.3

TORNEIO

Atletas trazem 
medalhas em 
competição de 
queda de braço

ESPORTES    Pág.6

PÊNALTI

Catalá critica 
arbitragem 
após derrota 
do Mirassol
O Mirassol foi derrota-
do pelo ABC por 1 a 0 no 
fim de semana. Um lance 
causou muita polêmica no 
jogo, quando Pará, já nos 
acréscimos da etapa final, 
acertou um chute de fora da 
área no ângulo e empatou 
o jogo. O árbitro Dewson 
Fernando Freitas da Silva, 
no entanto, anulou o gol. 
“Ficamos com a percepção 
nítida de que mais uma vez 
fomos prejudicados”, disse 
o técnico. ESPORTES  Pág.6

SEQUESTRO

Empresário 
some e sócio 
recebe pedido 
de resgate
A Polícia investiga um 
caso de sequestro e cárcere 
privado envolvendo um 
empresário, de 30 anos, 
e um funcionário, de 24 
anos. O boletim de ocor-
rência foi registrado  na 
noite de segunda-feira, 13, 
por um sócio da empresa, 
de 44 anos, que recebeu 
mensagem no seu What-
sApp, do número do sócio 
desaparecido, pedindo  
para ser pago o resgate de 
R$ 20 mil. CIDADES Pág.4

CLUBE

Sócio apresenta 
recurso hoje no 
TJ contra venda 
do Palestra
Nesta quarta-feira (15) 
acontece mais um lance na 
polêmica estabelecida com 
a venda da sede do Palestra 
Esporte Clube. O advogado 
Anderson César vai entrar 
com embargos de declara-
ção contra decisão do Tribu-
nal de Justiça (TJ) que auto-
rizou a venda, mesmo após 
uma ação impetrada pelo 
sócio Luiz Carlos Martins.  
Venda foi feita à empresa 
Succespar. CIDADES Pág.5

A 32ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ) 
negou recurso ao HB Saú-
de e ele tem que manter o 
seu ambulatório pediátrico 
aberto. A empresa havia 
informado aos seus bene-
ficiários que o Centro seria 
fechado dia 1 de maio. Ação 
da Fundação Faculdade 
de Medicina de Rio Preto 
(Funfarme) junto à 5ª Vara 
Civil de Rio Preto impediu 
o fechamento. Desta vez, 
os desembargadores na 
sentença determinaram 
a derrota final da ação do 
HB Saúde. Aceitaram o ar-
gumento da Funfarme que 
alegou sobrecarga do HCM. 
CIDADES  Pág.5

VEREADORES

Veto à isenção 
de taxas para 
empresas é 
mantido
A Câmara de Rio Preto 
acatou durante sessão nesta 
terça-feira, 14, veto do pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
ao projeto de lei que isen-
tava o pagamento de taxas 
na abertura de empresas 
em Rio Preto. A proposta 
do vereador Paulo Pauléra 
(PP) . POLÍTICA Pág.3

Parecer aponta como inconstitucional lei que prevê seguro de veículos na Área Azul

RIO PRETO

PF mira 
supeitos de 
extração 
ilegal de ouro
A Polícia Federal defla-
grou nesta terça-feira, 14, 
a Operação Via Áurea, 
com o fim de desarticular 
organização criminosa for-
mada por pessoas e grupo 
de empresas envolvidas na 
compra de ouro oriundos 
de garimpos ilegais.Foram 
cumpridos um mandado 
de prisão e dez mandados 
de busca e apreensão em 
todo país, incluindo bus-
cas em Rio Preto.
CIDADES Pág.4 Ouro apreendido em operação; Rio Preto tem mandados cumpridos
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Por que nosso corpo pode inchar? Veja o 
caso de Joelma e algumas hipóteses

Existem muitas formas de 
representarmos tecnicamente 
um inchaço. Podemos destacar 
dois termos muito comuns: 
edema e retenção de líquido. Na 
prática, um inchaço pode estar 
presente numa determinada 
área do corpo, como no rosto, 
nas pálpebras, nas mãos, ou 
também estar distribuído por 
todo o corpo. 

Sempre que um inchaço 
estiver presente no corpo de 
uma pessoa, dois importantes 
órgãos devem ser lembrados: 
coração e rins.

Vamos começar esclare-
cendo sobre a relação entre o 
inchaço e os rins. 

Umas das mais vitais fun-
ções orgânicas é a diurese, 
termo que representa nossa eli-
minação diária de água e toxinas 
pela urina. Ninguém consegue 
sobreviver por muito tempo sem 
um fluxo urinário que promova 
equilíbrio na quantidade de 
líquidos dentro de nosso corpo. 

Rins saudáveis conseguem 
gerar um fluxo urinário adequa-
do a cada 24 horas e respondem 
favoravelmente a estímulos 
como ingerir bastante água e 
utilizar medicamentos diuré-
ticos.

Devemos ter muita preocu-
pação quando nossos rins indi-
carem sinais de falha, podendo 
resultar no que conhecemos 
como insuficiência renal. Alguns 
sinais de alerta precisam ser 
bem conhecidos por todos nós: 
diminuição da diurese, urina 
mais escura e mal-cheirosa, 
urina com sangue são alguns 
exemplos de que algo não está 
indo bem com nossos rins. 

Por trás destes sinais, pode-
mos encontrar causas cardio-
vasculares como hipertensão 
arterial, causas metabólicas 
como o diabetes, causas in-
fecciosas e até tumores. Além 
destas mudanças quantitativas e 
qualitativas na urina, começará 
a chamar atenção o aspecto físi-
co, devido a presença de inchaço 
em muitas partes do corpo.

Diante das situações acima e 
considerando que uma retenção 
líquida não necessariamente 
fica restrita a pele, podendo 
se estender para vários órgãos 
internos do corpo e causar tam-
bém os conhecidos “derrames”, 
precisamos buscar imediata-
mente orientação médica e um 
diagnóstico preciso. 

O tratamento poderá in-
cluir medicamentos diuréticos, 
medicamentos para controlar 
a pressão arterial e fortalecer o 
coração, antibióticos, cirurgias e 
diálise (mecanismo artificial que 
substitui os rins em falência).

Quanto ao nosso coração, 
devemos compreender que cada 
batimento cardíaco representa 
o impulsionamento de sangue 
para todo nosso corpo e todos 
os órgãos. Este bombeamento 
de sangue depende de alguns 
parâmetros como a nossa pressão 
arterial, a qual é essencial para ga-
rantir um fluxo sanguíneo dentro 
dos nossos rins. 

As pessoas que não controlam 
seus níveis de pressão arterial, 
como também aquelas pessoas 
com problemas de entupimento 
das artérias do coração, proble-
mas nas valvas ou arritmias, po-
dem evoluir para falência cardíaca 
progressiva, condição conhecida 
como insuficiência cardíaca.

Na insuficiência cardíaca, 
a capacidade de contração do 
músculo cardíaco, o potencial 
de bombeamento do sangue e os 
níveis de pressão arterial come-
çam a ceder ao longo do tempo, 
comprometendo o fluxo de sangue 
que chega até os rins. 

Desta forma, estas falhas neste 
circuito coração-rim levam a um 
fluxo sanguíneo muito reduzido 
dentro dos rins e acúmulo de 
sangue e líquidos em outros terri-
tórios de nosso corpo. As pessoas 
incham progressivamente, fican-
do muito evidente nas pernas, 
abdome e face.

O caso da cantora Joelma 
aparentemente foge destas duas 
situações de comprometimento 
direto do coração e rins. Joelma 
apresentou-se publicamente com 
o corpo muito inchado, especial-
mente pelo aspecto desfigurado 
de seu rosto. No caso dela e de 
muitas outras pessoas com incha-
ço sem causas cardiovasculares e 
renais, podemos levantar algumas 
hipóteses: 

Hipótese 1 - problemas hor-
monais

Em diferentes fases da vida, 
tanto em homens como nas mu-
lheres, estamos sujeitos a va-
riações hormonais que podem 
justificar o acúmulo de líquidos em 
nosso corpo. Não podemos deixar 
de mencionar a função da tireoide, 
glândula que produz hormônios 
responsáveis pelo metabolismo 
geral e que, também, pode exercer 
papel fundamental na formação de 
inchaços em nosso corpo. 

Hipótese 2 - uso crônico de 
medicamentos

Algumas pessoas que têm do-
enças relacionadas a imunidade 
(nosso sistema orgânico de defesa) 
podem precisar usar medicamen-
tos como corticoides por meses 
e até anos. Estes medicamentos 
causam alguns efeitos colaterais 
como o inchaço em muitas partes 
do corpo, principalmente na face, 
que fica com aspecto de lua cheia. 

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

Facetas ou lentes em resina: o
tratamento que revolucionou as 
possibilidades de ter um sorriso
branquinho, alinhado e sofisticado
 Solange Desidério Grillo 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 per-
mitem 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 
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

Muitas pessoas permane-
cem acomodadas dentro de um 
conhecimento limitado porque 
estão estudando com um bom 
professor ou em alguma boa 
escola. Ficam esperando o pro-
fessor passar o conteúdo do dia 
e a escola conceder a nota de 
aprovação e o diploma ao final. 
Isso é muito pouco!

É por isso que acabam ten-
do um desempenho mediano. 
Medíocre significa “na média”, 
ou seja, nada de diferente ou 
excepcional. Pode não ser ruim, 
mas também não é bom. E por 
isso mesmo, quem é medíocre 
nunca será o melhor — porque 
não consegue nem ser bom o 
suficiente para se destacar.

Cerca de 25% dos eleitores 
não gostariam que Lula ou 
Bolsonaro fossem vitoriosos no 
pleito de 2 de outubro. Enquan-
to algumas pesquisas mostram 
essa posição, outras chegam a 
apontar rejeição de 43% para 
Lula e 59% para Bolsonaro. Es-
ses dados, por si só, sinalizam 
a viabilidade de um nome da 
terceira via. Mas não é isso que 
se enxerga nos índices de Ciro 
Gomes (PDT-CE), entre 6% e 
9%, o deputado André Janones 
(Avante-MG), a senadora Si-
mone Tebet (MDB-MS), ambos 
entre 1% e 3%, e os restantes 
pré-candidatos.

A conta também não fecha 
na área do marketing político. 
Lula alfineta Bolsonaro, ao di-
zer que uma “canetada” basta 
para enquadrar a Petrobras e, 
consequentemente, ordenar a 
baixa nos preços dos combustí-

ARTIGO

ARTIGO

Bandrui de Gergóvia

Gaudêncio Torquato

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

ARTIGO

Não espere ser ensinado, 
busque o conhecimento

A conta não fecha

Todas as pessoas bem-su-
cedidas têm essa característica: 
sentem prazer em aprender e 
descobrir coisas, e se aprofundar 
no conhecimento. Isso se deve 
ao fato de que o cérebro, assim 
como o corpo, adora exercícios.

Assim como a musculatura 
do corpo se acostuma com o 
desempenho em uma atividade 
física e passa a desejar mais, o 
cérebro — por causa dos mes-
mos hormônios — sente prazer 
quando desafiado para mais e 
mais aprendizados.

É muito comum ver pessoas 
sedentárias começarem a fazer 
uma atividade física leve, como 
uma caminhada, e depois sen-
tirem cada vez mais vontade de 
praticar esportes e fazer treina-
mentos físicos mais intensos.

Também a pessoa que co-

veis. Sugere que “falta coragem” 
ao presidente. Ora, significa que 
ambos se igualam na defesa in-
tervencionista, o uso da caneta 
para definir a política de preço 
da estatal. Populismo.

E mais: os dois principais 
protagonistas falam coisas que 
só agradam a suas bases tra-
dicionais. Bolsonaro entra na 
seara pessoal do petista, cha-
mando-o de “nove dedos”, re-
ferência a perda de um dedo 
do ex-metalúrgico nos tempos 
em que trabalhava no chão de 
fábrica no ABC paulista.

Não satisfeito com o ataque 
pessoal ao adversário, atira nas 
urnas eletrônicas, sugerindo 
fraude nas eleições, e fustiga o 
STF, avisando que não cumprirá 
decisões da Corte, ao atacar a 
decisão sobre o marco temporal 
na demarcação de terras indíge-
nas. “Uma nova interpretação 
querem dar a um artigo da 
Constituição. E quem quer dar? 
O ministro Fachin, marxista 
leninista. Advogado do MST. 
O que eu faço se aprovar? En-
trego a chave para os ministros 
do Supremo ou digo: não vou 
cumprir”.

Lula faz defesa da regula-
mentação da mídia, entrando em 
outros terrenos temáticos que 
assustam parcelas da sociedade, 
como a revogação (isso mesmo, 
não apenas revisão) da reforma 
trabalhista e quebra do teto de 
gastos. Trata-se do renascimento 
de velhos programas da era lulis-
ta no centro do poder. Dinheiro 
para expandir o acesso das mas-
sas ao crédito e restabelecer as 
contribuições sindicais.

As falas de ambos tendem a 
segurar ou a baixar sua aprova-
ção junto ao eleitorado, o que 
pressupõe que fazem ouvidos 
de macaquinho (não ouvem, 
não veem, não sentem) aos con-
selheiros de marketing. Ou será 
que estes não usam pesquisas 
qualitativas para orientar os 
seus candidatos? Ou temem re-
ceber respostas malcriadas dos 
interlocutores?

O fato é que os profissionais 
do marketing político não estão 
dando um recado eficaz nesses 
tempos de polarização acirrada 
e discursos virulentos. Dizem 
que estariam defasados ante a 
emergência de novos polos de 
difusão de ideias, como as redes 
sociais, onde o filho do presiden-
te, o vereador Carlos Bolsonaro 
mostra ser um expert.

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

Hipótese 3 – alergia
O conceito de alergia não 

é tão simplista quanto possa 
parecer. Chamamos de alergia 
quando nosso corpo apresenta 
uma reação inflamatória a um 
determinado agente que entrou 
em contato com nosso corpo. 
Esta inflamação pode ser repre-
sentada por manifestações como 
inchaços e vermelhidão. 

Uma reação alérgica pode ser 
localizada, como um determina-
do tecido que irrita nossa pele, 
e pode ser mais ampla, quando 
comemos algum alimento e na 
sequência já ficamos com o corpo 
marcado por manchas averme-
lhadas e o rosto inchado.

Hipótese 4 - doenças infec-
ciosas e inflamatórias 

Alguns agentes, como bacté-
rias e vírus, podem causar reper-
cussões localizadas e sistêmicas 
em nosso corpo. As infecções 
generalizadas são aquelas que 
partem de um órgão e se dis-
seminam por toda a corrente 
sanguínea, comprometendo 
o funcionamento de todos os 
órgãos. 

Uma pneumonia bacteriana, 
por exemplo, pode se transfor-
mar numa infecção sistêmica que 
afeta a função do coração e dos 
rins, levando-os a um estado de 
insuficiência e inchaços por todo 
o corpo.

A infecção por Covid-19, em 
suas formas mais intensas, não 
fica restrita aos pulmões e pode 
atingir vários órgãos e causar 
uma resposta inflamatória sistê-
mica. No caso da cantora Joelma, 
que teve este tipo de infecção 
causada pelo coronavírus, existe 
realmente esta possibilidade de 
uma relação entre os inchaços 
no corpo dela e uma inflamação 
sistêmica pelo vírus. 

Diante da incerteza quanto a 
origem de inchaços pelo corpo, 
seria muito prudente pesquisar 
primeiramente as possíveis cau-
sas cardiovasculares e renais. 
Estas costumam ser mais graves 
e mais debilitantes, exigindo 
tratamentos prolongados e cau-
sando sofrimento e mudanças na 
autoestima das pessoas.

Partindo de uma avalia-
ção clínica bem completa será 
possível determinar se outras 
causas estão predominando, 
como alterações hormonais ou 
sequelas de uma infecção mais 
intensa por uma bactéria ou pelo 
coronavírus.

*Cardiologista com espe-
cialização em Cirurgia Car-
diovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e 
coordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago

Já os pesquisadores deve-
riam chegar a um bom termo so-
bre metodologias usadas, a par 
de uma boa explicação sobre o 
significado dos índices elevados 
de rejeição, que abrem grande 
interrogação na sociedade.

Sobre ataques pessoais, pin-
ço o celebre caso de Aluízio 
Alves, no Rio Grande do Norte, 
que no início dos anos 60, fez 
uma das mais retumbantes cam-
panhas de marketing político do 
país, sendo considerado um dos 
precursores da atividade.

Aluízio, candidato a governa-
dor, era acusado pelo adversário 
de correr o Estado dia e noite 
liderando multidões pelas es-
tradas, montado num jumento, 
apropriando-se do termo “ciga-
no” a ele atribuído. Lia as mãos 
das crianças, “profetizando” 
sobre seu futuro. Enfeitiçou as 
massas. Os comícios pegavam 
fogo. Dinarte Mariz, o governa-
dor, patrono da candidatura de 
Djalma Marinho, menospreza-
va: “Quem vai a esses comícios 
é uma gentinha.” Aluízio adotou 
o termo: “Minha querida genti-
nha.” Ganhou a eleição.

Sobre populismo, lembro 
Maquiavel, que relata a história 
de um rico romano que deu co-
mida aos pobres durante uma 
epidemia de fome. Por esse ato, 
foi executado pelos concidadãos, 
sob o argumento que pretendia 
fazer seguidores para se tornar 
um tirano.

Quanto ao discurso, se o 
candidato não apresentar bom 
ideário, será mais eficaz usar 
a técnica do gaguinho. Conto 
a história: certa vez, o gover-
nador de Pernambuco, Moura 
Cavalcanti, teve de escolher com 
urgência um nome para substi-
tuir seu candidato a prefeito, que 
falecera. Correu para a cidade 
e passou a perguntar: “Quem é 
mais popular na cidade?” Res-
pondiam: “O gaguinho”. Es-
colheu o sujeito. No palanque, 
gritou: “Prefeito não precisa 
falar. Precisa agir.”

A multidão,  comovida, 
aplaudia o gaguinho, que apenas 
gesticulava com o V da vitória. 
Sem dizer um A, ganhou. É o 
preço de uma democracia im-
provisada.

 
*Gaudêncio Torquato 

é jornalista, escritor, pro-
fessor titular da USP e con-
sultor político Twitter@
gaudtorquato

meça a estudar um idioma 
estrangeiro sempre sentirá 
vontade de aprender uma 
segunda língua, e depois uma 
terceira, e assim por diante.

Depois que um analfabeto 
digital aprende a dominar 
seus conhecimentos básicos de 
computador e internet, passa a 
querer aprender novos aplica-
tivos, programas e mídias.

Isso acontece porque, assim 
como o corpo, a mente se vicia 
em aprender cada vez mais. É 
um caminho infinito, prazero-
so, ilimitável. É um caminho 
sem volta.

Por isso, não seja medíocre: 
seja acima da média. Descu-
bra esse prazer de aprender. 
Não engesse suas asas... Abra 
espaço em sua vida para o co-
nhecimento e o aprendizado. 
Liberte-se e voe alto!

*Bandrui de Gergóvia é 
pesquisadora da cultura 
celta há 36 anos e autora 
do livro O Maior Rei Celta
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Política Caixa cheio
Governo registra superávit recorde 
para abril. Resultado primário ficou 
positivo em R$ 28,553 bilhões.

Vale o indulto
PGR pede ao Supremo que declare a 
extinção da pena contra deputado 
federal Daniel Silveira.

O Subprocurador-Geral de 
Justiça, Wallace Paiva Martins 
Junior, emitiu parecer pela in-
constitucionalidade de lei mu-
nicipal que obriga a Prefeitura 
contratar seguro para ressarcir 
financeiramente motoristas 
que tiveram danos ou furto de 
veículos estacionados na Área 
Azul, o sistema rotativo na 
região central. 

O parecer é favorável ao 
pedido do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que no mês de 
abril ingressou com uma Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade (ADI) no Tribunal de 
Justiça de São Paulo, contra 
lei promulgada em 25 feve-
reiro deste ano, de autoria do 
vereador Júlio Donizete (PSD). 
Edinho ainda tentou vetar a 
proposta, mas acabou sendo 
rejeitado pelos vereadores em 
nova votação. 

Parecer aponta como inconstitucional 
lei que prevê seguro para a Área Azul

ARTIGO

O parecer também cita 
exemplos de leis parecidas 
que foram consideradas nulas 
pelo TJ devido a existência de 
vício de inconstitucionalidade 
por configurar intromissão 
indevida do Poder Legislati-
vo na esfera de competência 
privativa do Poder Executivo, 
o que “patenteia vilipêndio 
ao princípio de separação de 
poderes”. 

“Neste sentido, já decidiu 

este egrégio Tribunal de Jus-
tiça que: a regulamentação do 
estacionamento na via pública 
é consequência natural dessa 
administração, constituindo 
matéria de exclusiva atribuição 
do Prefeito, não cabendo à 
Câmara Municipal dizer que os 
integrantes desta ou daquela 
categoria profissional devem 
estacionar seus veículos aqui 
ou acolá”, afirma o sub-pro-
curador. 

Wallace ainda cita no pa-
recer que se trata de matéria 
que regra à isenção de paga-
mento nas ‘Zonas Azuis’, e que 
também fica caracterizada a 
invasão na esfera de poder do 
Executivo. 

“As ‘Zonas Azuis’ produzem 
receita que ingressa no orça-
mento municipal. Leis que afe-
tam a produção da receita são 
de iniciativa do Prefeito”, diz. 
O projeto prevê o ressarcimen-

O parecer é favorável ao 
pedido do prefeito Edi-
nho que em abril ingres-
sou com Ação Direta de 
Inconstitucionalidade

O parecer é favorável ao pedido do prefeito Edinho Araújo (MDB) que entrliu com ação

Divulgação SMCS

Projeto de lei que prevê a 
implantação em Rio Preto do 
‘Programa Corujão da Saúde’ 
foi aprovado em definitivo 
durante sessão de terça-feira, 
14, por unanimidade e segue 
agora para sanção ou veto do 
prefeito Edinho Araújo (MDB). 

De autoria do autoria do 
vereador Celso Peixão (MDB), 
o projeto determina que o 
Corujão da Saúde poderá ser 
implementando em hospitais, 
clinicas particulares e filan-
trópicas, através de convênio, 
que ofertam consultas, exa-

mes, cirurgias ou clinicas de 
rede pública, policlínicas, com 
consultas, exames, e pequenas 
cirurgias em horários alterna-
tivos, preferencialmente das 18 
horas à meia-noite, conforme 
a capacidade ociosa de cada 

VAI A SANÇÃO

Câmara aprova projeto do Corujão da 
Saúde para atendimentos após às 18h

local. 
Caso vire Lei a prefeitura fi-

cará autorizada a dar preferên-
cia para que as consultas, os 
exames médicos e as cirurgias 
que estiverem com mais de seis 
meses de espera comecem a ser 
atendidos tão logo o programa 
seja implementado. 

Emenda
Peixão apresentou emen-

da que acabou aprovada e 

incorporado ao texto original 
que determina “a entrega do 
resultado de exames com laudo 
completo deverá sere reali-
zado no prazo de 17 dias aos 
pacientes”. 

“Zerar as filas de exames 
através de parcerias, para au-
mentar em horário alternativo. 
As pessoas que trabalham du-
rante o dia terão preferência. 
Facilitando a vida de todo 
mundo. Pela reclamação no 

EDUCAÇÃO

O vereador Julio Donizete 
(PSD) comentou sobre sua 
moção de repúdio ao Sindi-
cato dos professores do En-
sino Oficial do Estado de São 
Paulo (Apeosp) e ao juiz José 
Eduardo Cordeiro Rocha pela 
ação na Justiça que acabou 
suspendendo a instalação de 
escolas cívico-militares na 
rede estadual de ensino.A 
decisão da Justiça acabou bar-
rando a implantação deste tipo 
de unidade de ensino na escola 
estadual Professora Noêmia 
Bueno do Valle, em Rio Preto. 

Segundo entendimento do 
juiz Cordeiro Rocha, da 14ª 
Vara de Fazenda Pública, estão 
suspensos “quaisquer atos ad-
ministrativos que possam ser 
praticados visando a adesão 
ao Pecim na E.E Professora 
Noêmia Bueno do Valle”. De 
acordo com o magistrado, o 
decreto seria inconstitucional, 
pois teria usurpado compe-
tência do legislativo federal 
para legislar sobre princípios 
e diretrizes educacionais. 

A Apeoesp, Sindicato dos 
Professores do Estado, tem 
poder de estender o pedido 
judicial aplicado em Rio Preto 
para que a mesma ação seja 

atraso de mais de 6 meses dos 
exames parados na rede públi-
ca”, declarou o autor. 

Consta no projeto aprovado 
que o Poder Executivo poderá 
disponibilizar equipes para a 
organização e desenvolvimen-
to do programa e que caberá 
ao município promover toda 
a organização gerencial do 
programa, designando equipes 
para a gestão e para o desen-
volvimento do programa. 

“Os serviços privados deve-
rão concordar com a remune-
ração dos exames e consultas 
realizados no valor estabele-
cido pela tabela de procedi-
mentos, medicamentos. OPM 
do SUS (Órteses, Próteses e 
materiais do Sistema Único de 
Saúde), a ser pago, em 30 dias, 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde, mediante relatório de 
módulo ambulatorial.” 

Justiça 
O vereador Jean Charles 

(MDB), também favorável ao 
projeto, lembrou que mesmo 
aprovado a tendência é que 
caso seja levado a Justiça 
poderá ser declarado incons-
titucional, já que se trata de 
projeto autorizativo. 

“Sugiro conseguir apro-
vação politicamente, porque 
na área jurídica deve der-
rubar este projeto”, disse. 

julgada em outros municípios 
do Estado que tem interessa 
na viabilização das escolas 
militares. 

Julio Donizete, que é cabo 
aposentado da Polícia Militar, 
afirmou na moção de repudio 
que trata-se de uma conduta 
“intolerante” e que “não hou-
ve consideração aos pais que 
demonstraram o interesse por 
meio de votação realizada na 
escola.” 

Durante sessão desta terça 
ele utilizou a Tribuna e mos-
trou vídeo em que era exibido 
como é o ensino nas escolas 
cívicos-militares já implanta-
das pelo país. Na sequência 
um vídeo de uma escola esta-
dual onde um aluno agredia o 
professor 

“O que depender de mim eu 
vou lutar para as crianças da 
minha cidade tenha educação 
cabível, competente”, declarou.  
“Que mal tem uma escola cí-
vico militar ser dada no nosso 
ordenamento. Porque um juiz 
de Direito usa em sua sentença 
que uma escola não deve pros-
perar. Defendo o Estado demo-
crático de direito. Essa decisão 
será nitidamente revertida 
por juízo de segunda instan-
cia. Ao Poder Judiciário não 
cabe questões de ideologia”, 
afirmou Odélio Chaves (PP). 

Moção critica suspensão 
de escola cívico-militar

Proposta é dar pre-
ferência para que as 
consultas, os exa-
mes médicos e as 
cirurgias que esti-
verem com mais de 
seis meses

Câmara aprova projeto do Corujão da Saúde após às 18h

Vereadores criticam suspensão de escola militar

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI

Raphael FERRARI

STJ libera cultivo de canabis a pacientes
Por unanimidade, os minis-

tros da Sexta Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) 
permitiram a três pessoas o 
plantio de maconha para fins 
medicinais. A decisão é iné-
dita no tribunal. Os ministros 
analisaram, nesta terça-feira 

(14), recursos de pacientes e 
familiares que fazem uso do 
medicamento e que queriam 
fazer o plantio sem que pos-
sam ser enquadradas na Lei de 
Drogas e punidas por isso. Na 
prática, a decisão autoriza que 
a conduta não seja enquadrada 

como crime e que o grupo não 
sofra responsabilização pelo 
Poder Público. O julgamento 
da Sexta Turma vale para 
os casos específicos dos três 
recorrentes, mas o entendi-
mento, apesar de não vincu-
lante, pode orientar decisões 

em processos em instâncias 
inferiores que discutem o mes-
mo tema. Na sessão, o subpro-
curador-geral da República 
José Elaeres Marques afirmou 
que cultivar a cannabis para 
pacientes com doenças graves 
não pode ser crime.

DOENÇAS GRAVES

to de, no máximo, R$ 50 mil e 
o benefício concedido median-
te apresentação de Boletim de 
Ocorrência e a comprovação 
feita através de relatório pelo 
agente fiscalizador responsável 
pelo setor. Eventuais aces-
sórios instalados no veículo, 
sejam ele de fábrica ou não, 
não serão considerados na 
indenização. 

O vereador Donizete res-
saltou que a arrecadação do 
município com a Área Azul – e 
pelo fato de estarem sob sua 
responsabilidade enquanto 
estacionados –, “nada mais 
justo do que a municipalidade 
indenizar pelo bem do usuário 
pagante em caso de furto ou 
danos”. 

Na ADI junto ao TJ, Edinho 
afirma que as regras de serviço 
de estacionamento rotativo são 
atribuições do município, e 
não da Câmara, e que a lei não 
apresenta impacto financeiro 
e como a regra será custeada 
para ser colocada em prática. 

“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”, justifica o prefito 
Edinho.

Câmara mantém 
veto a isenção 
de taxas para 
empresas

A Câmara de Rio Preto 
acatou durante sessão 
nesta terça-feira, 14, veto 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) ao projeto de lei 
aprovado que isentava o 
pagamento de taxas mu-
nicipais na abertura de 
empresas em Rio Preto. 
A proposta do vereador 
Paulo Pauléra (PP) foi 
aprovada em abril e tinha 
como objetivo “incentivar 
e auxiliar na abertura 
de novas empresas” na 
cidade. 

O projeto propõe a 
isenção de taxas por 90 
dias na abertura de em-
presas nas modalida-
des Empresa Limitada 
(LTDA), Empresário In-
dividual por Responsabi-
lidade Limitada (EIRE-
LI), Sociedade Anônima 
(S/A), Empresa Pública, 
Empresário Individual e 
Sociedade Cooperativa. 

A proposta foi conside-
rada ilegal e inconstitucio-
nal pela Diretoria Jurídica 
da Câmara, mas acabou 
aprovada no plenário

Da REPORTAGEM

Divulgação

Divulgação

Divulgação



A4| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quarta-feira, 15 de junho de 2022

CIDADES Mulher, 37 anos
A polícia registoru  atropelamento  na rua 
Independência. A vítimafoi atingida por 
uma motocicleta ao descer de um ônibus.

Assalto
Um motoboy teve a Honda CBX 250 
Twister e o celular roubados quando 
foi fazer uma entrega no Eldorado.

A Polícia Federal deflagrou 
nesta terça-feira, 14, a Opera-
ção Via Áurea, com o fim de 
desarticular organização cri-
minosa formada por pessoas e 
grupo de empresas envolvidas 
na compra de ouro oriundos 
de garimpos ilegais. 

Foram cumpridos um 
mandado de prisão e dez 
mandados de busca e apre-
ensão, nas cidades de Pontes 
e Lacerda/MT, Cuiabá/MT, 
Várzea Grande/MT, Rio Pre-
to/SP e Catanduva/SP. 

Bloqueios
Também foi determinado 

pela Justiça Federal a ordem 
de bloqueio de todos os veícu-
los em nome dos investigados, 
bem como o bloqueio de valo-
res de R$ 9 milhões. 

Investigação
As investigações inicia-

ram-se a partir da prisão em 
flagrante delito de uma pessoa 
que realizava o transporte de 
1.690 g de ouro, sem nota 
fiscal ou qualquer documento 
legal que comprove a origem 
lícita do bem originalmente 
pertencente à União. 

O ouro apreendido tinha 
como origem a cidade de 
Pontes e Lacerda/MT e como 
destino Cuiabá/MT.

Além disso, foram identifi-
cados os principais integran-
tes da organização criminosa 
que de fato financiam a explo-
ração ilegal do meio ambiente. 

A PF segue investigando 
para identificar novos envolvi-
dos e descapitalizar toda essa 
organização criminosa que 
também atua na região.

PF cumpre mandado em Rio Preto contra 
suspeitos de extração ilegal de ouro

OPERAÇÃO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Ex-presidário 
é flagrado 
com arma e 
munição

Durante patrulha-
mento de rotina, no bair-
ro Vida Nova Dignidade, 
em Rio Preto, às 15 horas 
desta segunda-feira, 13, 
uma guarnição da Po-
lícia Militar suspeitou 
do comportamento de 
dois homens e ao fazer 
a abordagem um deles 
conseguiu fugir pulando 
muros de residência. O 
jovem, de 28 anos, que foi 
detido acabou preso em 
flagrante por posse ilegal 
de arma e munições. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, em revista 
pessoal nada de ilícito foi 
encontrado com o autua-
do, mas no seu carro, em-
baixo do banco do passa-
geiro, foram apreendidos 
um revólver, calibre 38, 
com numeração supri-
mida, e cinco munições 
intactas. 

No quarto da casa do 
indiciado, em cima de 
um guarda-roupas, foram 
confiscados mais seis 
cartuchos, sendo cinco 
intactos e um deflagrado. 

Para a PM, ele confes-
sou que havia comprado 
a arma de fogo por R$ 
5 mil para sua proteção, 
pois havia saído recente-
mente da cadeia e tinha 
desavenças com outros 
traficantes. 

No Plantão, a prisão 
foi confirmada e o ho-
mem levado para a carce-
ragem local, onde ficou à 
disposição da Justiça de 
Rio Preto.

VALORES

R$ 9 MI
EM BENS E VEÍCULOS 
da quadrilha foram 
bloqueados pela Jus-
tiça Federal durante a 
operação 

PF cumpre mandado em Rio Preto contra suspeitos de extração ilegal de ouro

WHATSAPP

Número desconhecido, 
foto do filho e golpe

Após receber uma mensa-
gem no celular, de um número 
desconhecido, mas com a foto 
do filho, um aposentado, de 66 
anos, teve um prejuízo de R$ 
3.940,00.  O falso familiar dis-
se à vítima que havia trocado 
o número e que estava sem in-
ternet para fazer pagamentos 
pelo aplicativo, precisando de 
uma ajuda financeira. 

O idoso fez duas trans-
ferências, sendo uma de R$ 
3.540,00 e outra de R$ 400, 
para conta em nome de um 

desconhecido. 
O rio-pretense falou para 

sua esposa sobre a solicita-
ção do filho e ela ligou para o 
rapaz, que contou que estava 
trabalhando e não tinha feito 
nenhum pedido ao pai. 

Na tentativa de bloquear 
os valores enviados, a vítima 
foi até a sua agência bancária, 
onde foi informada de que o 
saque já tinha ocorrido. O es-
telionato aconteceu no último 
dia 10, mas foi registrado nesta 
segunda-feira, 13.

Polícia investiga sequestro
A Polícia Civil de Rio Preto 

investiga um caso de sequestro 
e cárcere privado envolvendo 
um empresário, de 30 anos, 
e um funcionário, de 24 anos. 
O boletim de ocorrência foi 
registrado na noite desta se-
gunda-feira, 13, por um sócio 
da empresa, de 44 anos. 

Segundo o declarante, as 
vítimas saíram com um fur-
gão da distribuidora, com 

mercadoria avaliada em R$ 
46 mil, com destino ao bairro 
Guaianases, em São Paulo, e 
Mogi das Cruzes e mantiveram 
contato até as 14 horas. 

Como não conseguiu mais 
informações sobre o paradeiro 
do veículo e de seus ocupantes 
a testemunha foi até a empresa 
responsável pelo rastreamen-
to, mas não obteve êxito, pois 
o localizador teria sido inibido 

por um aparelho. 
Às 20h24, o rio-pretense 

recebeu mensagem no seu 
WhatsApp, do número do só-
cio desaparecido, informando 
do sequestro e que para eles 
serem liberados teria que ser 
pago o resgate de R$ 20 mil. 
Após o contato pelo aplicativo, 
o empresário decidiu procurar 
o  Plantão para registrar a 
queixa e acionar a polícia.

EMPRESÁRIO

INTERNADA

Idosa vai queimar linha 
e põe fogo na roupa

Está internada na Santa 
Casa de Rio Preto uma idosa, 
de 76 anos, que pôs fogo na 
própria roupa ao tentar quei-
mar uma linha solta. 

Bairro
O acidente doméstico acon-

teceu às 15h30 desta segun-
da-feira, 13, na Estância Bela 
Vista, e foi registrado na Cen-
tral de Flagrantes pela filha da 
vítima. 

Segundo a familiar, de 59 
anos, a mãe sofre de esquizo-

frenia e Alzheimer. A decla-
rante informou que um irmão 
seu estava com a vítima no mo-
mento do acidente e foi quem 
prestou os primeiros socorros 
e acionou o Resgate. 

Transferência
Conforme o registro poli-

cial, enquadrado como auto-
lesão, a aposentada aguarda 
transferência para um hospital 
especializado em queimadu-
ras. O estado atual de saúde 
da paciente não foi divulgado.

R$ 200 MIL

Suposto comprador 
leva e some com Hylux

Um morador do Jardim 
Francisco Fernandes, em Rio 
Preto, teve a Toyota Hilux, 
avaliada em aproximadamente 
R$ 200 mil, levada por um co-
nhecido, com quem negociava 
a venda do veículo. 

A vítima, de 44 anos, pro-
curou a Central de Flagrantes, 
na noite desta segunda-feira, 
13, para registrar queixa de 
apropriação indébita. 

O sumiço da caminhonete 
teria ocorrido no dia 18 de 
maio. Para a polícia, o rio-pre-

tense disse que acreditou que 
o negócio estava fechado e por 
isso entregou a Hilux para o 
acusado, que se comprometeu 
a fazer o pagamento em uma 
semana. 

Sem contato
Passado o prazo, o suspeito 

deixou de atender ligações 
telefônicas. A vítima falou no 
Plantão que não sabe ao certo 
o endereço do investigado. O 
boletim de ocorrência foi en-
caminhado para o 5º DP.

Arquivo Dhoje

Polícia investiga sequestro de empresário e funcionário

Idoso é enganado por falsa empresa
SETOR DE TRANSPORTES

Um rio-pretense, de 67 
anos, procurou a Central de 
Flagrantes, na manhã desta 
segunda-feira, 13, para de-
nunciar uma falsa empresa de 
transporte por estelionato. 

Para a polícia, ele contou 
que fez pesquisas na internet 
para agregar o seu veículo para 
transportar e entregar cargas 
e encontrou a firma, entrando 
em contato pelo Facebook 
e sendo redirecionado para 

conversa no WhatsApp, em um 
número de prefixo 11. 

Como exigência para que 
integrasse a frota, uma golpista 
exigiu que a vítima instalasse 
um rastreador, pagando por 
isso R$ 550. O idoso fez um 
PIX, no último dia 4, para con-
ta de pessoa física em nome de 
uma mulher e ficou aguardan-
do que enviassem o aparelho, 
o que não aconteceu. 

Ao questionar a suposta 

atendente, ela disse que teria 
que pagar um seguro de R$ 1,8 
mil, provocando desconfiança 
no aposentado que procurou 
se informar sobre a empresa 
e descobriu que havia várias 
queixas pelo mesmo golpe. 

Quando propôs romper o 
contrato, a marginal fez ame-
aças, alegando que o idoso 
deveria pagar R$ 630 pela 
rescisão contratual. O 3º DP 
de Rio Preto investiga o caso. 

Empresa cobrou 
por rastreado do 
veículo, mas não 
enviou aparelho e 
depois pediu 
mais dinheiro
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TJ julga ação e HB Saúde terá de 
manter centro pediátrico aberto

JUSTIÇA E SAÚDE

O HB alegou que o 
Centro Pediátrico aten-
de poucas pessoas e o 
local seria um Centro 
Oncológico

Numa das possibilidades 
de amenizar a superlotação 
pela qual passam as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) a 
Secretaria de Saúde tem uma 
arma que o paciente pode usar 
mais: a Telemedicina.  Bastan-
te usada durante a pandemia, 
em Rio Preto, desde quando 
foi implantada, ela atendeu 37 
mil pessoas. O agendamento 
pode ser feito nos telefones 
0800 7722 123 e 0800 77 
05870.  As teleconsultas são 
destinadas a consultas multi-
profissionais, realizar pedidos 
de exames e receber receitas. 
E elas podem ser usadas por 
todos os usuários da rede. In-

UBSs

Telemedicina contra superlotação
cluindo quem apresenta sinto-
mas de doenças respiratórias.  

Os agendamentos são de 
segundas-feiras às sextas-fei-
ras das 7 às 16h e as consultas 
das 7h às 22h, diariamente. 
Embora tenha sido usado 
durante a pandemia, ele foi 
regulamentado pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM) dia 
5 de maio. 

As informações são da  Se-
cretaria Municipal de Saúde.  

Seu uso se deu mais in-
tensamente durante a Emer-
gência em Saúde Pública de 
Importância Nacional do Mi-
nistério da Saúde em abril 
passado devido ao distan-

ciamento social e a sobre-
carga no sistema de Saúde. 
Projeto da deputada Adriana 
Ventura regula a telemedicina 
em todo o Brasil. A proposta 
é difundir a prática em todo o 
país, mesmo após a crise com o 
coronavírus. Ele ainda aguarda 
posicionamento do Senado.

A regulamentação feita pelo 
CFM quanto o projeto da depu-
tada, convergem para o mesmo 
objetivo e atribui apenas ao 
órgão regulador da medicina 
no Brasil a competência de 
regular o procedimento. O que 
foi feito e o serviço está à dis-
posição de quem não quer ficar 
esperando numa UBS.

TJ dá ganho de causa a Funfarme e HB Saúde terá que manter Centro Pediátrico aberto

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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ENSINO

Rematrícula para 
Educação de Jovens e 
Adultos vai até sexta

Alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) que já 
estão estudando no primeiro 
semestre e desejam continuar 
no próximo precisam fazer a 
rematrícula até a próxima sex-
ta-feira, 17. O início das aulas 
será em 26 de julho. 

O processo pode ser feito 
rapidamente pela Secretaria 
Escolar Digital (SED), no link: 
sed.educacao.sp.gov.br. Os 
alunos que tiverem dificulda-
des podem solicitar auxílio em 
qualquer unidade escolar. 

Para quem quer iniciar os 
estudos na EJA ou no Cen-
tro Estadual de Educação de 
Jovens e Adultos (CEEJA) no 

próximo semestre pode fazer a 
inscrição de forma presencial 
em qualquer escola estadual 
ou no balcão de atendimento.

URUPÊS

Campanha do Agasalho  
beneficia mais 
de cem famílias

Mais de 100 senhas fo-
ram distribuídas para que as 
pessoas que mais precisavam 
pudessem retirar calças, mo-
letons, calçados e agasalhos, 
distribuídos e devidamente 
organizados em salas na sede 
do projeto Criança Feliz, em 
Urupês. 

Todo o volume arrecada-
do pela Assistência Social do 
município foi disponibilizado 
para aquecer o inverno dos 
mais carentes. 

A solidariedade dos uru-
peenses pode ser conferida 
quando os agentes sociais 
percorreram as ruas de vários 
bairros da cidade para recolher 

as doações. Quem precisa e 
não conseguiu retirar as peças, 
ainda pode comparecer na 
Assistência Social.

Senado aprova 
comissão para 
apurar sumiço 
na Amazônia

O Senado aprovou, 
na sessão dessa segun-
da-feira (13), a criação de 
uma comissão temporária 
externa para acompanhar 
as investigações do desa-
parecimento do jornalista 
Dom Phillips, correspon-
dente do jornal britânico 
The Guardian, e do indi-
genista Bruno Araújo Pe-
reira, servidor licenciado 
da Fundação Nacional do 
Índio (Funai). Os dois es-
tão desaparecidos desde 5 
de junho na região da re-
serva indígena do Vale do 
Javari, a segunda maior 
do país, com mais de 8,5 
milhões de hectares. 

O pedido de criação da 
comissão foi feito pelo se-
nador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP). Segundo ele, 
a região está entregue a 
organizações criminosas 
de garimpo ilegal, de ex-
tração ilegal de madeira 
e também do narcotrá-
fico. “E são essas orga-
nizações criminosas no 
Vale do Javari, contra 
as quais Dom Phillips, 
Bruno Pereira e os povos 
indígenas lutavam”, argu-
mentou o senador. 

Grupo
O grupo será formado 

por três integrantes da 
Comissão de Direitos Hu-
manos, três da Comissão 
de Meio Ambiente e três 
da Comissão de Consti-
tuição e Justiça. Segundo 
Randolfe, o objetivo é 
ir até o Vale do Javari, 
apurar as causas do desa-
parecimento e investigar o 
aumento da criminalidade 
na Amazônia, considera-
do por ele uma das causas 
do desaparecimento do 
jornalista e do indigenis-
ta. O colegiado deverá 
atuar por 60 dias. 

Flávio
Durante a sessão, o 

senador Flávio Bolsonaro 
(PL-RJ) propôs aguardar 
mais alguns dias antes de 
criar a comissão. Para ele, 
pode ser questão de dias 
o desfecho do caso, com 
a localização de Phillips e 
Pereira, considerando os 
esforços do poder público 
nas buscas. Pacheco, no 
entanto, manteve a vota-
ção do requerimento de 
Randolfe. 

O presidente do Sena-
do entendeu que a missão 
da comissão externa vai 
além. O colegiado deverá 
se debruçar sobre as ativi-
dades criminosas pratica-
das naquela região. 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Nesta quarta-feira (15) 
acontece mais um lance na 
polêmica estabelecida com 
a venda da sede do Palestra 
Esporte Clube. O advogado 
Anderson César vai entrar 
com embargos de declaração 
contra decisão do Tribunal de 
Justiça (TJ) que autorizou a 
venda, mesmo após uma ação 
impetrada pelo sócio Luiz Car-
los Martins.  Venda foi feita à 

FIM DO PRAZO

Sócio apela contra a venda do Palestra
empresa Succespar. À época, 
o TJ nem analisou o mérito 
porque julgou que o sócio não 
é legalmente autorizado a fazer 
essa proposição. Hoje é últi-
mo dia para apresentação de 
recurso. O advogado entende 
que houve uma ilegalidade 
grosseira e que o sócio tem o 
direito de questionar no Poder 
Judiciário. No entanto, a briga 
deve se alongar. Caso perca 

seu recurso, ele deve apelar.   
O Palestra, que já foi o maior 
clube do interior do estado, diz 
que precisa vender a sede no 
Centro de Rio Preto para ga-
rantir a manutenção do Clube 
de Campo e, por consequência, 
a existência da instituição. Os 
sócios não negam a necessida-
de. Eles apenas desejam que 
os critérios determinados pelo 
Conselho sejam adotados.

A 32ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo (TJ) negou 
recurso ao HB Saúde e ele tem 
que manter o seu ambulatório 
pediátrico aberto. A empresa 
havia informado aos seus be-
neficiários que o Centro seria 
fechado dia 1 de maio. Ação da 
Fundação Faculdade de Medi-
cina de Rio Preto (Funfarme) 
junto à 5ª Vara Civil de Rio 
Preto impediu o fechamento. 

A ação
A Funfarme previu que 

todo o atendimento primário 
que a empresa de Saúde dá aos 
seus beneficiários iria acabar 
no Hospital da Criança e Ma-
ternidade (HCM) e que não 
teria condições para dar re-
solutividade. O HB anunciou 
que no lugar do ambulatório 
destinado ao público infantil 
e às mulheres grávidas seria 
transformado em um Centro 
de Oncologia. 

O Plano HB Saúde mantém 
um convênio, no valor de R$ 
140 mil ao mês com a Fun-
farme, para que seus clientes 
sejam atendidos no Hospital 
da Criança e Maternidade. 
O Plano só usa o convênio 
com o HCM para crianças e 
as mulheres com gravidez de 
risco, em situação de urgência 
e emergência. 

Multa
Num primeiro momento, 

o HB Saúde entrou com um 
agravo de instrumento com 
pedido de liminar. O desem-
bargador Kioitsi Chicuta ne-
gou a liminar e determinou 
que o Centro Pediátrico con-

tinuasse aberto sob pena de 
multa diária de R$ 200 mil. 

Desta vez, os desembar-
gadores Kioitsi Chicuta, Luís 
Fernand Nishi e Mary Grun 
na sentença determinaram a 
derrota final da ação do HB 
Saúde. Aceitaram o argumen-
to da Funfarme que alegou 
sobrecarga nos atendimentos 
do HCM. 

Assim, restou evidenciada 
a plausibilidade do direito da 
autora, respaldada nos ele-
mentos até então existentes 
nos autos, indicando ainda 
sobrecarga de demanda da 
autora, relato da Fundação 
Regional. 

Pouca demanda
À época, o HB Saúde alegou 

que o “número reduzidíssimo 
de atendimentos de crianças 
no local”. E que ele ficaria 
aberto “em detrimento dos 
atendimentos oncológicos”. 
Segundo o plano, o “mês de 
abril de 2022, o mês de maior 
fluxo de pacientes, ocorreram 
247 atendimentos no plantão 
pediátrico, número que repre-
senta um atendimento médio 
pouco equivalente a 8 (oito) 
beneficiários ao dia”.

Num primeiro mo-
mento, o HB Saú-
de entrou com um 
agravo de instru-
mento com pedido 
de liminar. O de-
sembargador Kioitsi 
Chicuta negou

A venda está sendo 
questionada no Tri-
bunal de Justiça do 
Estado de São Paulo 
(TJ);  hoje é ultimo 
dia para apresenta-
ção do recureso

Em Rio Preto mais cerca de 37 mil usuários do serviço atendidos 

Divulgação
Gabriel Jabur/Agência Brasília
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Timão
O Corinthians visita o Athletico-PR 
nesta quarta-feira, às 21h30, tentando 
retomar a liderança do Campeonato

Última vaga
A Costa Rica superou a Nova Zelândia 
por 1 a 0 na Repescagem e ficou com a 
última vaga para a Copa do Mundo. 

Catalá critica arbitragem 
após derrota do Mirassol

SERIE C

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Mirassol foi derrotado 
pelo ABC por 1 a 0 no fim de 
semana. Um lance causou 
muita polêmica no jogo, quan-
do Pará, já nos acréscimos da 
etapa final, acertou um chute 
de fora da área no ângulo e em-
patou o jogo. O árbitro Dewson 
Fernando Freitas da Silva, no 
entanto, anulou o gol após 
marcar falta em uma disputa 
de bola de cabeça segundos 
antes da finalização. 

A marcação gerou muita 
revolta dos atletas do Mirassol 
que foram reclamar com o ár-
bitro. A polícia precisou entrar 
em campo para conter a confu-
são. O técnico Ricardo Catalá 
fez críticas à arbitragem, a qual 
ele classificou como péssima. 

“Ficamos com a percepção 
nítida de que mais uma vez 
fomos prejudicados. Mais 
uma vez a gente enfrenta uma 

equipe de camisa e tradição a 
nível nacional e somos prejudi-
cados. Perdemos já dois pontos 
contra o Paysandu, um contra 
o Remo e um hoje em função 
da péssima arbitragem do seu 
Dewson”, afirmou Catalá. 

Outra crítica feita pelo trei-
nador foi o fato do juiz ser do 
estado Pará, sendo que a par-

tida interessava diretamente 
ao Paysandu-PA, que acabou 
assumindo a liderança da Série 
C do Campeonato Brasileiro 
com o tropeço do Mirassol. 

“É colocado um árbitro 
da região Norte, sendo que o 
Paysandu que era o vice-líder 
é do mesmo estado que ele, 
então eu não consigo entender 

o que a CBF quer. Para mim 
está claro que vamos sempre 
lutar contra o adversário e con-
tra as atuações da arbitragem 
que tem sido tendenciosas e 
prejudicado a nossa equipe”, 
comentou. 

O Mirassol volta a campo 
no domingo, às 11h, para en-
frentar o São José no Maião.

Catalá faz críticas à arbitragem após derrota do Mirassol

Outra crítica feita 
pelo treinador foi o 
fato do juiz ser do 
estado Pará, sendo 
que a partida inte-
ressava diretamente 
ao Paysandu-PA

A seleção brasileira sub-20 
de futebol masculino ven-
ceu o Uruguai na noite des-
se domingo (12) por 7 a 0 no 
Estádio Kleber Andrade em 
Cariacica, no Espírito Santo. 
Jogando com a vantagem do 
empate para ficar com o título, 
por ter a melhor campanha, a 
equipe verde e amarela domi-
nou completamente o jogo e 
abriu o placar aos 28 minu-
tos da primeira etapa com o 
centroavante Vitor Roque. O 
jogador do Athletico Parana-
ense desviou de cabeça uma 
cobrança de escanteio sem 
chances de defesa. Logo na 
sequência, aos 30 minutos, 

SUB-20

Brasil goleia Uruguai e fatura torneio
o árbitro marcou um pênalti 
polêmico em dividida entre o 
atacante brasileiro Marcos Le-
onardo e o zagueiro uruguaio 
Ignacio Rodriguez. Depois de 
muita reclamação, o defen-

sor foi expulso e o atacante 
brasileiro, Marcos Leonardo, 
converteu com muita categoria 
a penalidade. 

Ainda no primeiro tempo, 
aos 43 minutos, Marcos Le-
onardo aproveitou a falha da 
zaga e fuzilou para dentro do 
gol uruguaio. Aos oito minu-
tos da etapa final, o artilheiro 
da noite recebeu lindo passe 
de Matheus Nascimento e 
definiu com muita categoria, 
encobrindo o goleiro Randall 
Rodríguez.A equipe do técnico 
Ramon Menezes ainda teve 
tempo para marcar mais três 
gols. Aos 36, depois de longa 
troca de passes, Kayky, do 

Manchester City, ficou cara a 
cara com o goleiro e definiu. 
Um minuto depois, Marcos 
Leonardo fez o quarto dele e o 
sexto do Brasil ao receber um 
cruzamento quase na marca 
do pênalti. Aos 40, o meia Ja-
der, do Athletico Paranaense, 
fechou o placar tocando com 
categoria. 

Além do 7 a 0 no último 
jogo do quadrangular, o Bra-
sil já havia batido o Paraguai 
por 5 a 2 e o Equador por 4 a 
1. A grande meta da comissão 
técnica brasileira é preparar o 
time para o Sul-Americano da 
categoria, previsto para janeiro 
de 2023. (Agência BRASIL)

REPESCAGEM

Austrália vence Peru nos pênaltis e se 
classifica à Copa do Mundo

O goleiro da Austrália, An-
drew Redmayne, que entrou 
no final da prorrogação, de-
fendeu o último pênalti para 
assegurar uma vaga na Copa 
do Mundo deste ano no Catar, 
com vitória por 5 x 4 sobre o 
Peru na disputa de pênaltis, 
após empate por 0 a 0 com 
bola rolando, pela repescagem 
intercontinental nesta segun-
da-feira.

Redmayne dançou em cima 
da linha de meta antes de mer-
gulhar para barrar a cobrança 
de Alex Valera e dar à Austrália 
uma vitória merecida no está-
dio Ahmad bin Ali. 

Redmayne entrou a três 
minutos do fim da prorroga-
ção para a disputa de pênaltis 
e imediatamente se tornou 
um herói com seus truques, 
tentando distrair os batedores 
adversários. 

Foi suficiente para Luis 
Advicunla acertar a trave, e 
depois Valera parar no goleiro. 
A Austrália se classificou para 
sua quinta Copa do Mundo 
seguida, a sexta no total. 

Grupo D
Jogará no Grupo D da Copa 

do Mundo, ao lado da atual 
campeã França, Dinamarca e 
Tunísia. O torneio será dispu-
tado entre 21 de novembro e 
18 de dezembro.

ALTO DO PÓDIO

Daniel Dias conquista 
ouro no Mundial de 
Natação Paralímpica

O brasileiro Daniel Dias 
brilhou nesta terça-feira (14) 
ao conquistar a medalha de 
ouro dos 100 metros costas 
(classe S2) do Mundial de 
Natação Paralímpica, que é 
disputado na Ilha da Madeira 
(Portugal), com o tempo de 
1min57s69. Com esta perfor-
mance ele também bateu o 
recorde da prova.

Gabrielzinho, que foi um 
dos destaques do Brasil na 
última edição dos Jogos Para-
límpicos (com ouros nos 200 
metros livre e 50 metros cos-
tas), ainda volta a cair na água 
na competição, justamente 
nas provas em que brilhou em 

Tóquio.
O mundial conta com a pre-

sença de mais de 600 atletas 
de 70 países. 

Brasil goleia Uruguai e fatura Torneio Sub-20 no Espírito Santo

Agência BRASIL

Austrália bate Peru nos pênaltis e vai à Copa do Mundo

QUEDA DE BRAÇO

Atletas de Rio Preto ganham 
medalhas em competição

Três atletas da equipe Ti-
tãs de São José do Rio Preto 
participaram e voltaram 
com medalhas um Campeo-
nato Sul-Americano de Arm 
Wrestling (popularmente 
chamada de Luta de Braço) 
disputado no município de 
Avaré neste fim de semana. 
A disputa contou com atle-
tas do Brasil, Chile Bolívia e 
Argentina. 

“Foi um campeonato 
muito bacana, o nível estava 
altíssimo. Estávamos com 
mais atletas participando e 
ao todo a equipe Titãs con-
seguiu trazer nove medalhas 
para a cidade”, contou o 
atleta Matheus Strengari, 
que disputou a categoria 
100 kg e foi vice no braço 
direito e terceiro colocado 
no braço esquerdo. 

Outros atletas que ti-
veram bom desempenho 

foram Saul Bondesan, que 
foi campeão com o braço 
esquerdo na categoria até 
90 kg e vice com o braço 
direito. Já Heron Domin-
gues foi campeão com braço 
esquerdo na categoria até 
100 kg e terceiro colocado 
com o braço direito. 

A equipe Titãs conta com 
uma academia em Rio Preto 
e os atletas disputam diver-
sas competições de Luta de 
Braço pelo país.

A equipe Titãs 
conta com uma 
academia em Rio 
Preto e os atletas 
disputam diver-
sas competições

Atletas de Rio Preto ganham medalhas em competição

Divulgeção

A seleção brasileira 
sub-20 de futebol 
masculino venceu 
o Uruguai na noite 
desse domingo (12) 
por 7 a 0 em Cariaci-
ca, Espírito Santo

Pedro Vale
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Leo Roveroni/Agência Mirassol 
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Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Proclamas

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS                                                                       
 
PORTARIA Nº 6973, DE 14 DE JUNHO DE 2022. 
DESIGNA o servidor DAVID AYMAR RONCONI BRUNO – Agente Legislativo, para exercer, 
concomitantemente às suas funções, às relativas ao cargo de Diretor-Geral, nos dias 14, 15 e 20 de 
junho de 2022, devido ausência por motivos particulares do servidor comissionado, Prof.º Arnaldo 
de Freitas Vieira, titular do cargo. 

PORTARIA Nº 6974, DE 14 DE JUNHO DE 2022. 
DETERMINA que os servidores JOEL DONIZETE ASSUMPÇÃO, BEATRIZ NAVES GONÇALVES E 
MARCIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA SILVA FERREIRA, sejam lotados no Gabinete do Vereador 
César Augusto Gelsi, a partir de 13 de junho de 2022. 
 
 

 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 66/2022 
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 06/2022, com base no 
art. 24, II da Lei Federal 8.666/93, para Contratação de empresa para instalação de 
câmeras de monitoramento no Almoxarifado Municipal e no Centro de Saúde II “Hélio 
Lischiotto”, para a empresa VIP – INFORMÁTICA & ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA – 
ME, inscrita no CNPJ nº 14.548.319/0001-60, com endereço na VIP – 
INFORMÁTICA & ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 
14.548.319/0001-60, com endereço na Rua Duque de Caxias, 355, Centro, Monte 
Aprazível-SP, CEP 15150-000, no VALOR GLOBAL R$ 16.225,50 (dezessete mil 
duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). 
Monte Aprazível, 07 de junho de 2022. 
MARCIO LUIZ MIGUEL 
Prefeito Municipal 
 
 
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 51/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 70/2022 
OBJETO: Aquisição de veículo tipo Ambulância. 
Data da realização da Sessão Pública: 05/07/2022 
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, 14 de junho de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

 

EXTRATO DO CONTRATO ADM 36/2022 
DISPENSA Nº 04/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL 
CONTRATADA: MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM EIRELI 
CNPJ sob nº 30.629.826/0001-85 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para videomonitorar os 10 (dez) 
acessos da cidade, através de câmeras com tecnologia IP e armazenamento das imagens 
em nuvem, possibilitando o acesso em tempo real às imagens disponibilizadas pelos 
equipamentos e recuperar às imagens do período desejado, através de plataforma 
própria.  

VIGÊNCIA: A presente locação terá a vigência a contar da data de sua assinatura com 
vigência para 12 meses, ou seja 07 de junho de 2023. 
VALOR TOTAL de R$1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais) 
mensais, totalizando R$17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) por 12 
meses. 
Monte Aprazível, 07 de junho de 2022. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO- O município de Guapiaçu/SP torna 
público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 079/2022; Processo 
licitatório nº 127/2022.TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto 
do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DIVERSOS PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 
12/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 12/07/2022 às 09:00hrs no 
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico 
www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 14/06/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 080/2022; Processo licitatório nº 128/2022.TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO, 
DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.
OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA CIRURGIAS DOS SISUS E CONFECÇÃO DE PRÓTESES, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS:  Até 14/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 14/07/2022 
às 09:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site 
eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 14/06/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 081/2022; Processo licitatório nº 129/2022.TIPO: MENOR PREÇO 
UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO 
DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE 
MATERIAL ENDODÔNTICO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 14/07/2022 às 13:30hrs.DATA E 
LOCAL DA SESSÃO: Dia 14/07/2022 às 14:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 
14/06/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 082/2022; Processo licitatório nº 130/2022.TIPO: MENOR 
PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR 
UNITÁRIO DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO 
DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 
18/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 18/07/2022 às 09:00hrs no 
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico 
www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 14/06/2022. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
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CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
 
 

De conformidade com o Estatuto Social em vigor, ficam os 

associados do Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto, em pleno gozo 

de seus direitos (art. 24, letra c e art. 25, inc. I), convocados para a 

Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 26 (vinte e seis) 

de junho de 2022 (domingo), em sua sede social nesta cidade, na Rua 

Siqueira Campos nº 2943, às 10:00 (dez) horas (art. 45 inciso I cc art. 46, inciso 

I, letra “B”) com qualquer número de associados (art. 48, § 1º), para darem 

cumprimento à seguinte 
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Julgar o Relatório e as contas da Diretoria Administrativa, com o Parecer do 

Conselho Fiscal; 

2. Empossar o Conselho Deliberativo eleito no último dia 05 (cinco) do corrente 

mês; 

3. Dar posse aos associados Hugues Rezende Souza e Everaldo Alves Nazareth 

Junior, eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Diretoria 

Administrativa no último dia 05 (cinco) do corrente mês; 

4. Após a posse o Conselho Deliberativo eleito reunir-se-á, sob a presidência do 

Presidente da Assembléia, para a eleição e posse de seus dirigentes 

(Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Secretário Adjunto) art. 45, inciso I 

do Estatuto Social, e os membros do Conselho Fiscal (art. 44, parágrafo único, 

incisos I, III e IV). 

 
 

São José do Rio Preto, 07 de junho de 2022. 
 
 

CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE MONTE LÍBANO 
 
 
 

Edson Luis Pinto Soares 
          Presidente do Conselho Deliberativo   
  

 

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)

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)

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. JOFRE RAMOS DE VASCONCELOS NETO e JHENIFFER LEONEL OLIVEIRA, sendo 
ELE filho de ROBERTO ANTUNES PEREIRA e de ROSEMARY TIAGO DE 
VASCONCELOS, sendo ELA filha de JOSÉ DOS REIS OLIVEIRA e de MARLIVÂNIA 
DE SOUZA LEONEL; 

2. TIAGO MIANI DA SILVA e SARA LARISSA DE ARAUJO PEREIRA, sendo ELE filho 
de OSMAIR PEDRO DA SILVA e de ANGELA BERNADETE MIANI SILVA, sendo ELA 
filha de ALIPIO CALIL PEREIRA e de CLEONICE MELLO DE ARAUJO PEREIRA, 
brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
14/06/2022. 

 

RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.
CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 29.04.2022. Horário: 09h15. Local: Avenida Mario Andreazza, 867, Parte B, Jardim São Marcos, CEP 15.081-490, 
São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniu-se a totalidade dos membros do conselho de administração. Mesa: 
Waldemar Verdi Junior – Presidente; Marcio Anisio Haddad – Secretário. DELIBERAÇÕES: Deliberar sobre a reeleição 
dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a Reunirão do Conselho de Administração que suceder a 
Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo eles: Libano Miranda Barroso, brasileiro, casado, economista, (RG nº M-
2.063.971/SSP-MG e CPF nº 421.016.386-49), como Diretor Presidente; e (ii) Ademir Odoricio, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, (RG nº 90738198-32/SSP-RS e CPF nº 398.220.951-04), como Diretor Geral. Registro 
JUCESP: nº 290.569/22-9, em sessão de 07.06.2022.

RODOBENS CORPORATIVA S.A. 
CNPJ Nº 56.540.776/0001-59- NIRE 35.300.114.949

EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Data: 29.04.2022. Horário: 9 horas. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José do Rio 
Preto/SP. Presença: reuniram-se os acionistas representante a totalidade do capital social. Deliberações: Em 
Assembleia Geral Ordinária: (i) o exame, a discussão e votação das contas da administração e das demonstrações 
fi nanceiras e demais documentos relativos ao exercício social fi ndo em 31/12/2021; (ii) a aprovação da destinação 
dos resultados, apurados no exercício social fi ndo em 31/12/2021, no valor de R$52.543.743,15; (iii) a aprovação da 
reeleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, 
sendo eles: (a) Waldemar Verdi Junior, como Presidente do Conselho de Administração; (b) Milton Jorge de Miranda 
Hage, como Vice-Presidente; (c) Marcio Anisio Haddad, como membro efetivo; (d) Beny Maria Verdi Haddad; (e) Rosy 
Lavinia Roquette Verdi, como membro efetivo; (f) Ena Lucia Escobar Verdi Caldeira; e (g) Alessandra Escobar Verdi 
Kleinert; e (iv) a fi xação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da 
Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) a aprovação da nova retifi cação da deliberação da AGE de 
25/10/2021, com a fi nalidade de mencionar a redação correta dos períodos dos lucros utilizados na aludida 
distribuição; (ii) a alteração da denominação social para Rodobens Participações S.A.; e (iii) a aprovação da alteração 
do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. Registro JUCESP nº 295.063/22-1, em sessão de 10.06.2022.



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

SOCIAL LUI
WALDNER

MISS E MISTER 
Beto Brasil é quem organiza o concurso Miss e Mis-
ter Turismo Rio Preto e Região que será realizado 
dia 17 de julho,um domingo,no Buffet Villa Aman-
tea, com 15 candidatas em seis categorias, desde 
os 6 anos de idade até 36 :Mini Miss e mister,Infan-
til,Pré Teen, een,Oficial  e Plus Size.Inscrições até 
20 de junho na Z&Z Store Oficial Noivas (17- 99187 
8675). Helen Ganzarolli,Miss Turismo 1996,estrela 
do SBT, madrinha oficial do certame, estará pre-
sente. Obrigado pelo convite para participar do júri.

FATUROL
Os principais bares e restaurantes-não todos para 
usar uma expressão rural bem popular entre nós da 
hinterlândia,”lavaram a égua” no passado finde,pro-
longado de sexta até domingo,pela comemoração do 
Dia dos Namorados.Estão com as burras cheias por 
terem feito vibrar o ponto G de suas caixas registra-
doras. Terminar em pizza poucos casais quiseram. 
Preferiram um ambiente elegante,romântico,bom vi-
nho compartilhado,de preferência à luz de velas,an-
tes de rapar para o Devine.Que o digam,o El Toro,o 
Cantinella,o L’Osteria,a Gaúcha,o Bocacci,o Salsa 
Rooftop,o Donna Maria,para citar apenas alguns.  

POSSE II 
Tenho a honra também, de participar do comando 
do Conselho Social desta nova Diretoria da Asso-
ciação Paulista de Colunistas Sociais –fundada em 
1988 e que deu origem à Federação  dos Colunis-
tas Sociais (FEBRACOS), uma vez que foi escolhida 
para participar, a nata do colunismo social de São 
Paulo,com representantes de todas as regiões.

POSSE III
A gestão, que termina em 2027 e é composta, além 
dos nomes já citados,por Claudete Reinhart (secre-
tária da Presidência),Marilda Serrano (primeira te-
soureira),Maria Amélia Graniero (segunda tesourei-
ra), Renato Bueno (presidente de Comunicação), Gil 
Fuentes (vice-presidente de Comunicação),Jô Ribei-
ro (presidente da diretoria de Eventos),Conselho fis-
cal:Denise Cursino (presidente),Cleo Furquim (vice).
Conselheiros: Amaury Honorato,Paulo Morais e Enza 
Denadai.Conselho Social: Waldner Lui ( presidente).

POSSE I
A APACOS- Associação Paulista de Colunistas So-
ciais,através da presidente Anna Dennz,do vice-pre-
sidente Uiara Zagolin,do presidente de honra Ovadia 
Saadia e diretores,convida a coluna para a soleni-
dade de posse da Presidência e da Diretoria para o 
quadriênio 2021-2025,a realizar- na próxima segun-
da-feira,dia 20 de junho às19 horas no Salão Nobre 
Teotônio Vilela (Sala dos Espelhos) da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo,oportunidade em 
que serão prestadas homenagens a relevantes no-
mes do cenário nacional.Aliás, muito me orgulha in-
tegrar a galeria de fundadores da entidade e da Fe-
bracos- Federação Brasileira de Colunistas Sociais.

MONTE LÍBANO I
A nova diretoria do Clube Monte Líbano,eleita dia 
5 de junho,que terá no comando, Hughes Rezende 
Souza e o vice,Everaldo Alves Nazareth Jr.,chega 
com os talheres afiados para procurar dar um novo 
contorno na administração,porque sabe que vai ter 
uma difícil empreitada,já que a entidade está há 
três anos  com a receita estagnada,sem reajuste 
de mensalidade e para sobreviver com conforto,-
deverá buscar um alinhamento nas finanças.

MONTE LÍBANO III
A diretoria atual conseguiu minimizar a evasão de 
sócios através de leilões de títulos, mesmo assim,  
não foi o suficiente para dar o necessário respiro ao 
clube.Hughes que venceu após a segunda tentativa, 
será empossado dia 26 de junho e provavelmente, 
deverá inaugurar um período de rigidez financeira.

MONTE LÍBANO II 
Para evitar a evasão de sócios no período da pande-
mia, a Diretoria atual comandada por Nadim Cury e 
Paulo Voltarelli, autorizou um desconto na mensali-
dade, durante dez meses,de R$335,00 para R$260,00 
e o clube deixou de arrecadar nesse período,R$3 mi-
lhões. A arrecadação mensal do Clube Monte Líbano, 
com as mensalidades é de R$ 1 milhão 411 mil e suas 
despesas mensais são de R$ 1 milhão 350 mil, por-
tanto a inquietante oscilação descarrega adrenalina 
nas finanças, tornando-se um dos grandes desafios. 
O oxigênio que um clube necessita para sobreviver, 
todos sabemos, é a mensalidade.

MONVE LÍBANO IV
Segundo se comentava antes das eleições, pre-
tende enxugar drasticamente a máquina,desde a 
folha de pagamento.Afinal, o clube de campo tem 
mais funcionários e despesa maior que a de mui-
ta cidade brasileira.E os problemas estruturais da 
piscina aquecida,construída antes da entrada de 
Nadim e Voltarelli,foram parar na Justiça,já que a 
empresa que a construiu,faliu.Esta coluna deseja à 
nova Diretoria, uma feliz gestão.

A MAGIA DO AMOR 
Como venho anunciando aqui,esta coluna está co-
memorando o Dia dos Namorados desde o início de 
junho,elencando elegantes casais,nomes emble-
máticos do high,que mostram ser suas vidas,um 
abrigo para o companheirismo,a compreensão,a 
delicadeza e o tratamento carinhoso.Não há maior 
felicidade neste mundo que ter motivos para co-
memorar o Dia dos Namorados.Independente da 
troca de presentes,o mais importante desta data 
é relembrar todos os bons momentos já vividos 
como casal.Após uma viagem de diferente dura-
ção para cada um,a paixão começa a ceder à re-
alidade,fazendo com que os protagonistas apro-
ximem os pés do chão,como astronauta pisando 
na lua,onde,graças à ausência de gravidade,seus 
passos vão se tornando mais lentos.Mas esses ca-
sais aqui em destaque,colecionam uma rica e ines-
quecível experiência,através da dignidade e de sua 
felicidade particular.

NOVA DATA   
Tudo volta jogo: como prevenção pelo aumento de casos 
de Covid, Luciana Tajara resolveu cancelar o jantar que 
faria há 15 dias, aos 45 minutos do segundo tempo.Quando 
a onda passar- e espera-se que seja breve- Lu pretende 
armar novamente, sua tenda de hostess nota dez.

CHAMPÃ & CAVIAR
*Anotem em seus carnets d’or:a 11ª.edição 
do Feijão Chic,já tem data marcada:20 de maio de 2023, 

nos salões do Automóvel Clube.

*E a Feijoada do Mané, outro evento sempre 
muito considerado pelas nossas celebrities caseiras, será 

dia 27 de maio. Esta, beneficia as ações  filantrópicas do 
Centro Social Parque Estoril.

*Michel Temer testou positivo para a 
COVID-19. O ex-presidente, de 81 anos, passa bem. É a 

primeira vez que ele contrai o vírus.

*A festa junina do Clube Monte Líbano 
fechou com chave de ouro a gestão Nadim Cury Paulo 

Voltarelli realizada com enorme sucesso, desde o aten-
dimento à incrível limpeza, os shows e a comida.Tudo 

maravilhoso.

*O show que os  Rolling Stones fariam  segunda-
-feira na Johan Cruijff Aren,em Amsterdã,foi cancelado.É que 
Mick Jagger testou positivo para Covid-19.Alguns fãs - inclu-

sive brasileiros - já estavam esperando o grupo dentro do 
estádio.

A8| 

NAMORADOS: Reinaldo e Tereza Lobanco.

NAMORADOS: Neto Affini e Fabiana da Silveira Borges Affini.

NOVO RESTAURANTEI
No espaço onde seus pais,durante mais de 50 
anos, tiveram uma banca de flores no Mercado 
Municipal,o cirurgião dentista Edivaldo Nogueira 
e a mulher,Lea,inauguraram sábado o restauran-
te Tom Nosso uma leve referência ao compositor 
Tom Jobim,de quem são fãs.O sucesso foi enorme.A 
feijoada-carro-chefe da casa,serviu mais de cem 
comensais.E rolaram elogios.

FEIJÃO FEST
Os ex-alunos do Colégio Santo José reúnem–se  no 
feriado de 9 de julho, na Chácara do Procopinho Ri-
beiro,num condomínio em Engenheiro Schmidt para 
uma feijoada de confraternização. Procopinho, vo-
cês sabem, é um craque nas artes de forno e fo-
gão e promete um almoço de primeira qualidade.
Os convites individuais já estão à venda–R$ 100,00 
sem chope e R$ 130,00 com chope.Pix para reserva 
0331509 8816 com Marcius Regatieri (Nu Bank)

SWEET HOME
O rio-pretense Elsinho Mouco,marqueteiro xodó 
de Michel Temer,construtor de palanques políticos 
para o ex-presidente da República,acaba de adqui-
rir uma belíssima mansão no Morumbi,em São Pau-
lo,nas proximidades do Palácio dos Bandeirantes e 
da Fundação Oscar Americano, numa vila com ca-
racterísticas arquitetônicas da Toscana,com ape-
nas quatro mansões.Um charme.

NOVOS PROPRIETÁRIOS
O Hotel São Paulo,na esquina da Bernardino de Cam-
pos com Silva Jardim que estava desativado,poderá 
voltar a funcionar com outro nome Especula-se que 
haja dois interessados em alugar o imóvel:os pro-
prietários do Bravo City,de Rondonópolis,que deve-
rá ser inaugurado em breve,no prédio onde funcio-
nou a Casa Bueno,em frente ao Hotel São Paulo.E os 
proprietários de um hotel em Ouro Verde,Goiás. 

NAMORADOS: DR. Aloisio e Luciana Francischetti.


