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REGIÃO NORTE

AMANHÃ

Câmara fará 
extraordinária 
para votar PPI 
do Semae
O presidente da Câmara 
Pedro Roberto Gomes con-
vocou duas sessões extraor-
dinárias para esta quinta-
-feira, 23. A realização das 
sessões extras é para ana-
lisar o projeto do prefeito 
Edinho que cria o Programa 
de Pagamento Incentivado 
(PPI) no Semae.
POLÍTICA Pág.3

Time das região têm rodada  no Paulista Sub-20
A primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20 entra na sua reta final nesta quarta-feira (22) com a penúltima roda-
da. Às 10h, ocorre o duelo entre os líderes, com o Mirassol indo visitar o Novorizontino. O América entra em campo 
às 15h para encarar o Catanduva fora de casa. O Tanabi, por sua vez, pega o Votuporanguense fora de casa, às 15h. O 
Índio da Noroeste é o terceiro colocado com 15 pontos.  ESPORTES Pág.6

REDE PÚBLICA

O Hospital Municipal da Re-
gião Norte de Rio Preto pron-
to desde o ano passado segue 
sem data definida para início 
dos atendimentos à popula-
ção. Previsto para ser inau-
gurado no primeiro semestre 
deste ano, promessa dita tan-
to pelo prefeito Edinho Araú-
jo (MDB), como do secretário 
de Saúde, Aldenis Borim, no 
final do ano passado, o prazo 
estipulado agora é de “pre-
visão de funcionamento no 
segundo semestre deste ano”, 
conforme nota da pasta da 
Saúde ao DHoje Interior. O 
maior entrave é a conclusão 
de licitações já disparadas 
para a aquisição de todos 
os equipamentos médicos. 
POLÍTICA  Pág.3

América, Tanabi, Novorizontinio e Mirassol entram em campo hoje na reta finald a primeira fase dop campeonato Paulista Sub-20

R$ 15 MIL

TJ manda 
prefeitura 
indenizar 
paciente
A Prefeitura de Rio Preto foi 
condenada pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJ) a pagar R$ 15 mil 
de indenização por danos 
morais a Iracema Soler Gi-
bin. Ela caiu dentro de casa 
e foi levada pelo SAMU para 
a Unidade de Pronto Atendi-
mento do Tangará, mas foi 
liberada mesmo lesionada no 
cóccix. CIDADES Pág.5

UNESP

Cursinho 
pré-vestibular 
gratuito abre 
inscrições
São 70 vagas disponíveis 
para jovens e adultos egres-
sos do ensino público ou 
bolsistas em escolas parti-
culares. CIDADES Pág.5

Garcia autoriza R$ 38 milhões para construção 
de novo trevo na entrada de Olímpia

MOBILIDADE

O governador Rodrigo Garcia autorizou nesta terça-feira (21) a execução da obra do acesso em desnível que deverá 
ser construído na SP 425 - Rodovia Assis Chateaubriand, no município de Olímpia. O edital para a contratação 
da obra será publicado nesta quarta-feira (22), no Diário Oficial do Estado. A assinatura do autorizo aconteceu 
no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, com a presença do deputado Geninho Zuliani. CIDADES Pág.6

SOCO FATAL

Acusado de 
matar advogado 
vai responder 
por homicídio

Mário Sarrubo, procurador-
-geral de Justiça, alterou a 
tipificação de lesão corporal 
seguida de morte para ho-
micídio qualificado. Celso 
Wanzo morreu após levar 
um soco. CIDADES Pág.4

NO HB

Detento é 
operado para 
tirar drogas 
do estômago
CIDADES  Pág.4

A assinatura do autorizo aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista com a presença de autoridades e do governador

Saúde libera 
vacina da 
gripe a partir 
dos 6 meses
CIDADES   Pág.5

PARA 2023

LDO é 
aprovada 
em primeira 
votação
POLÍTICA  Pág.3

VEREADOR E 
MÁSCARAS
O vereador Bruno Moura 
(PSDB) apresentou requeri-
mento questionando a determi-
nação do uso de máscaras em 
ambientes fechados.
 POLÍTICA  Pág.3

Licitações empurram abertura de 
hospital para segundo semestre
A pasta da Saúde afirma que “depende do andamento das licitações e eventuais recursos”

Laura Picorelli

Divulgação Governo do Estado de SP

Divulgação

Divulgação SMCS
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Morrer de frio é triste realidade; 
o mais absurdo é que prevenção 

é simples

Doe vida

SANTA FÉ
DO SUL

Sempre que o clima muda 
e vem uma frente fria, as pes-
soas já preparam cobertores 
e agasalhos para se proteger. 
Todos esses cuidados são ne-
cessários para não “morrer de 
frio”. A grande questão é que 
o frio excessivo e a exposição 
do corpo humano a baixas 
temperaturas não causam 
somente incômodos e descon-
forto; o frio pode realmente 
matar. Aliás, de forma muito 
lamentável, temos visto e 
lido sobre casos de mortes de 
pessoas que vivem nas ruas, 
em decorrência das baixas 
temperaturas.

Chamamos de hipotermia 
quando nosso corpo perde 
calor para o ambiente que está 
muito frio. Progressivamente, 
nossa temperatura corporal 
começa a cair e o fluxo san-
guíneo começa a ficar muito 
lento, com risco maior para 
“engrossamento” do sangue 
e formação de coágulos, ou 
seja, verdadeiras rolhas que 
entopem os vasos sanguíneos. 
Esse fluxo sanguíneo reduzido 
significa uma entrega insufi-
ciente de oxigênio e nutrientes 
para todos os órgãos, resul-
tando na falência múltipla de 
todos eles.

Mas a ação lesiva do frio 
excessivo não se restringe à 
possível formação de coágu-
los. As baixas temperaturas 
podem causar o espasmo dos 
vasos sanguíneos e aumento 
do trabalho por parte do nos-
so coração. Espasmo de vasos 
sanguíneos significa que está 
ocorrendo o fechamento ou 
estreitamento dos mesmos, 
o que também seria fator de-
terminante para redução do 
fluxo sanguíneo. Na tentativa 
de equilibrar nossa tempera-
tura corporal e manter o fluxo 
sanguíneo, nosso coração tra-
balha mais, podendo entrar 
em sobrecarga e insuficiência.

No universo esportivo, os 
alpinistas -pessoas que esca-
lam montanhas- precisam de 
equipamentos e vestimentas 
especiais para suportar as 
baixas temperaturas. Quando 
ocorrem falhas, essas pessoas 
ficam expostas a tempera-
turas extremamente baixas 
e acabam morrendo pelas 
complicações da hipotermia. 

Na prática, considerando 

qualquer pessoa, as medidas 
preventivas para evitar a hipo-
termia são bem simples, mas 
deveriam ser mais valorizadas. 
Usar agasalhos e vestimentas 
de proteção em conjunto com 
uma boa alimentação diária 
podem garantir sucesso no 
enfrentamento das baixas 
temperaturas.

O choque térmico -quando 
as pessoas estão em ambientes 
de temperatura mais quen-
te e subitamente enfrentam 
aquelas rajadas de vento frio- 
deveria ser evitado a qualquer 
custo. Agasalhos e cobertores 
exercem a função de isola-
mento térmico, permitindo 
que nosso corpo não perca 
calor para o ambiente externo. 
Uma alimentação balanceada, 
várias vezes ao dia, favorece a 
manutenção de nossa tempe-
ratura corporal em um pata-
mar saudável. 

Em relação aos alimentos 
e bebidas, podemos incluir 
alguns temperos que ativam 
a nossa circulação sanguínea, 
como é o caso da pimenta e da 
canela. Sopas e chás quentes 
também seriam muito úteis 
para aquecer nosso organis-
mo.

Do ponto de vista socioeco-
nômico, o frio excessivo escan-
cara uma realidade muito dura 
do Brasil e de muitos outros 
países: pessoas em condições 
precárias, vivendo nas ruas, 
expostas a baixas temperatu-
ras e literalmente morrendo 
pelo frio. A condição de misé-
ria dessas pessoas se acentua 
quando as temperaturas caem. 

Morrer de frio é uma triste 
realidade e não podemos ne-
gar sua magnitude, tendo em 
vista que isso tem ocorrido 
do nosso lado, nas principais 
cidades brasileiras. Os maiores 
antídotos para essa estúpida 
forma de morte são o casaco e 
a comida. Por mais óbvio que 
pareça, nem todos têm acesso 
a esses requisitos e talvez essa 
constatação supere o absurdo 
de se morrer de frio e pelo frio.

*Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia 
Cardiovascular, orienta-
dor de Nutrologia e Lon-
gevidade e coordenador 
da Faculdade de Medicina 
da Unilago

Declarações acerca de 
uma possível falta de óleo 
diesel nos próximos meses 
no Brasil tomaram conta do 

Falta de DIESEL? (des)COMPLICANDO
Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

noticiário, inclusive com ví-
deos que mostram a situação 
dramática vivida em nosso país 
vizinho, a Argentina, que vem 
sofrendo com este problema.

O que é real: o mundo está 
vivendo uma crise energética, 
principalmente de óleo diesel 
e o Brasil não é autossuficiente 
neste produto. De cada quatro 
litros consumidos no Brasil, 
somente três são produzidos 
aqui, ou seja: precisamos im-
portar 1/4 de todo volume que 
consumimos.

Como consequência óbvia, 
o preço desta molécula no 
mercado internacional dispa-
rou nos últimos meses. A Pe-
trobrás, responsável por mais 
de 90% da produção interna, 
não repassou a integralidade 
destes aumentos. Atualmente 

temos uma defasagem de mais 
de R$ 1,00 entre o preço inter-
nacional e o preço praticado 
pela Petrobrás.

Não vou entrar na discus-
são se a Petrobrás deve ou 
não seguir a paridade interna-
cional. Este assunto deve ser 
tratado entre os conselheiros 
da empresa, que representam 
seus acionistas. O problema 
neste momento é o abasteci-
mento nacional.

Temos no Brasil dezenas 
de distribuidoras que ao longo 
das últimas décadas levaram 
combustível a todos os recan-
tos do país de forma eficiente. 
Não será diferente nesta época 
de crise, desde que tenhamos 
somente uma resposta: PRE-
VISIBILIDADE.

Hoje, a Petrobrás divulga 

o que vai disponibilizar de 
produto para o mês seguinte, 
somente 20 dias antes. Para 
chegar um navio de com-
bustível importado, desde a 
negociação até a descarga, os 
distribuidores precisam de 
pelo menos 50 dias.

Vamos descomplicar: só 
precisamos de uma maior 
previsibilidade. As distribui-
doras privadas têm capacidade 
suficiente para continuar abas-
tecendo todo o país, seja com 
produto nacional ou produto 
importado.

* R o b e r t o  T o n i e t t o 
Presidente da Rodoil e 
do Sindicato das Distri-
buidoras de Combustíveis 
do Rio Grande do Sul (Sin-
disul)

Não há nada mais valioso 
na Terra do que a Vida. No 
planeta, somos os únicos seres 
conscientes da finitude física 
— embora prossigamos nossa 
jornada de aprendizado, no âm-
bito espiritual, após o fenômeno 
chamado morte — capazes de 
preservá-la. A partir do mo-
mento que valorizamos a vida 
desde o seu estágio físico, cons-
truímos, verdadeiramente, uma 
Sociedade Solidária Altruística 
Ecumênica, que saberá res-
peitar todo tipo de existência, 
a compartilhar conosco nossa 
Morada Única, o planeta Terra.

A doação de sangue, aplau-
dível vereda que aproxima o ser 
humano de sua humanidade, é 
indispensável em favor de tan-
tos que lutam para sobreviver.

No Brasil, em período de 
férias e feriados, justamente 
quando ocorrem mais acidentes 
de todo tipo, cresce a demanda 
por sangue e diminui o número 
de doadores. Um cálculo cujo 
saldo preocupa os hemocentros 
do país.

Déficit Nacional
Em entrevista ao progra-

ma Sociedade Solidária, da 
Boa Vontade TV (Oi TV — Ca-
nal 212 — e Net Brasil/Claro 
TV — Canais 196 e 696), a 
dra. Selma Soriano, médica 
hematologista e hemoterapeuta 
da Fundação Pró-Sangue de São 

A cidade, o Estado-mem-
bro e o País não é algo aca-
bado. É uma construção feita 
em um território e por pes-
soas que marcam a memória 
afetiva da gente.

Santa Fé do Sul foi cons-
truída por pessoas especiais, 
a começar pelo seu fundador 
Dr. Hélio, pessoa de uma 
inteligência fugaz, cordada 
e criativa só poderia então 
ter como resultado de seu 
trabalho uma cidade com as 
mesmas características.

Na minha nobre classe, 
dos advogados, temos o Dr. 
Alcides Silva, pioneiro na 
advocacia e também no jor-
nalismo, pois foi o Diretor 
desse semanário por muitos 
anos. O saudoso advogado 
criminalista, hoje nome da 
Casa da Cidadania e dos Ad-
vogados Dr. Eduardo Teixeira 
Brancato deixou marcada a 
história de Santa Fé do Sul, 
pois teve atuações brilhantes 
no Tribunal do Júri.

O Zé Preto, pai do Lin-
coln, da Santa Paula, bem 
representou os empresários 
santa-fé-sulenses na história 
dessa cidade. O Toninho Bar-
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Paiva Netto
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tolo e o Senhor Manoel Tobal, 
na época do café fortaleceram 
a economia local na compra e 
venda de cereais. Hoje desta-
cam-se a Yoga e a Flash Cover 
dos meus amigos Gabriel e 
Márcio.

As comunicações radiofô-
nicas lembramos dos saudosos 
Arlindo Suto e José Gonçalves 
e ainda na ativa o meu amigo 
Nestor Machado, pessoas que 
marcaram época em nossa 
cidade.

O meu padrinho, o saudo-
so professor César Whitaker, 
seus pais e família sempre 
estiveram presentes nos acon-
tecimentos dessa urbe.

Faz parte integrante de 
nossa história o meu amigo 
Edson Watanabe e aqui tam-
bém representa toda a galera 
nipônica que ativamente con-
tribuiu para a construção de 
nosso Município.

A Casa Santa tem na dire-
ção hoje José Biscassi, den-
tre tantos companheiros que 
cuidaram da saúde do nosso 

povo. 
Contadores quero home-

nagear todos na pessoa do 
Irineu Curti e do saudoso José 
Guimarães, que colaboraram 
no progresso de nossa querida 
cidade.

De Pacheco a Mura, todos 
os prefeitos, a seu tempo, 
deram contribuição para o 
desenvolvimento de Santa Fé 
do Sul, mas Antonio Carlos 
Favaleça e Armando Rossafa 
fizeram parte dessa história 
como protagonistas e que tive 
a oportunidade de ver e parti-
ciparmos juntos em épicas dis-
putas eleitorais. Getúlio Faria 
e Bidas, dentre outros, foram 
os vereadores que pulsaram o 
coração no Poder Legislativo 
local.

Corte de cabelo: o Senhor 
Manoel e o Toninho Barbeiro, 
além do Edu fizeram época em 
nossa cidade e foram ou são 
cidadãos ativos e participantes 
de nossa cidade.

A Ficcap faz nos lembrar do 
saudoso Dr. Adalto, do Braz, 

do Pedrão e tantos outros 
ícones de nossa agricultura-
-pecuária a realizarem a festa 
do povo.

Médicos de Santa Fé do Sul 
lembramo-nos dos pranteados 
Dr. Rodolfo Abdo, Anibal, e 
Celso Xavier e também do 
Dr. Elvécio, pelos serviços 
prestados em favor da saúde 
de nosso povo. Dentista o Dr. 
Vasco é nosso profissional e 
amigo racheiro de destaque, 
juntamente com Gino Ribeiro 
e esse completando 70 anos, 
com Santa Fé na alma e no 
coração.

As pessoas e famílias são 
numerosas, mas nesses 74 
anos, na minha coluna sema-
nal, faço essa pequena remi-
niscência, bem conservada 
em minha memória afetiva 
– não que outras pessoas não 
tenham contribuído – porém 
como forma de parabenizar 
essa comunidade - que deram 
vida a uma cidade, que sabe 
escolher os seus representan-
tes e o seu destino.

Paulo, fez um apelo: “Que a po-
pulação antes de tirar férias, de 
sair em viagem, faça a sua doa-
ção de sangue. Normalmente, a 
demanda de sangue em feriados 
aumenta em torno de 30%, e a 
doação cai em torno de 40%. 
Daí trabalharmos sempre com 
os estoques no limite. Desse 
modo, priorizamos o atendi-
mento de urgência (...)”.

A transfusão de sangue é 
imprescindível não somente 
no socorro às vítimas de gra-
ves acidentes, de catástrofes 
como deslizamentos de terra, 
inundações etc. A dra. Selma 
explica: “Precisamos, e muito, 
de doações de sangue no trata-
mento de pacientes que estão 
em Unidade de Terapia Inten-
siva; para os que lutam contra 
o câncer que, às vezes, carecem 
de reposição de sangue; e para 
os pacientes de transplante de 
órgãos. No caso de doenças con-
gênitas, temos a hemofilia. Isso 
sem falar nas cirurgias. Nas de 
grande porte, 60% delas neces-
sitam de transfusão de sangue”.

Segundo o Ministério da 
Saúde, 3,7 milhões de pessoas 
doam sangue anualmente no 
Brasil. Está longe de ser o ideal, 
já que deveríamos ter cerca de 
5,4 milhões de doadores. Para 
suprir esse déficit são feitas 
campanhas de apelo à socieda-
de. “Temos 1,8% da população 
brasileira que doa sangue, e a 
gente deveria estar entre 3% 
e 5%. Faltam componentes 
sanguíneos para algumas si-
tuações específicas”, revela a 
hematologista.

Minutos que salvam
Que essa ação caritativa se 

torne um hábito saudável e per-
manente, já que é algo que não 
exige sacrifício algum. “Entre 
a pessoa chegar a um banco de 
sangue e fazer a sua doação, ela 
permanece de 40 a 50 minutos 
no máximo. O ato em si, pro-
priamente dito, leva apenas 7 
minutos”, afirma a dra. Selma.

Inúmeros são os postos de 
coleta no Brasil. No site www.
prosangue.sp.gov.br , você en-
contra vários deles e se informa 
quanto aos requisitos básicos 
para ser um doador de sangue.

Eis nosso contributo no 
esclarecimento geral a respeito 
desse importante assunto. Doar 
sangue, gesto que merece o de-
vido apoio de todos, pode ser a 
própria salvação do ofertante 
amanhã.

José de Paiva Netto ― 
Jornalista, radialista e es-
critor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com
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Política Guerra do ICMS
Rodrigo Garcia afirma que alíquota 
menor de ICMS reduzirá dinheiro para 
saúde e educação

Petrobras
Ministro volta a defender privatização 
da Petrobras. Sachsida é contrário à 
criação de um fundo de estabilização

O presidente da Câmara 
Pedro Roberto Gomes convo-
cou duas sessões extraordi-
nárias para esta quinta-feira, 
23. A realização das sessões 
extras é para analisar o projeto 
do prefeito Edinho que cria 
o Programa de Pagamento 
Incentivado (PPI) no Semae, 
a autarquia responsável pela 
água e esgoto de Rio Preto. A 
proposta foi protocolada por 
Edinho no dia 27 de junho. 

O projeto estabelece per-
dão de juros e multas dos 
contribuintes que tem contas 
atrasadas, ajuizadas ou não, 
com a autarquia até o dia 31 de 
dezembro do ano passado. Os 

Câmara vota anistia de débitos 
do Semae nesta quinta-feira

EXTRAORDINÁRIAS

pagamentos dos débitos com 
descontos nos juros e multas 
poderão ser efetuados entre os 
dias 1º a 31 de julho de 2022. 

São várias formas de pa-
gamentos. Pagamento à vista, 
com desconto de 100% dos 

juros e multa de mora, para 
débitos que não estejam sub-
metidos a parcelamentos ati-
vos. O contribuinte pode optar 
também por até cinco parcelas 
mensais e consecutivas, com 
redução de 70% (setenta por 

O projeto estabelece 
perdão de juros e multas 
dos contribuintes que 
tem contas atrasadas, 
ajuizadas ou não

ORÇAMENTO 2023

LDO é aprovada em 
primeira votação

Presidente Pedro Roberto convoca extraordinárias para quinta

LDO teve 14 votos favoráveis na câmara de Rio Preto

Por 14 votos favoráveis a 
Câmara de Rio Preto aprovou 
nesta terça-feira, 21, projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) que estipula o orçamento 
municipal para o próximo ano, 
além de investimentos públicos. 

A LDO é uma espécie de 
prévia do orçamento definitivo 
para o próximo ano definindo 
as prioridades e projetos que o 
município pretende implantar 
no exercício seguinte, com base 
nas receitas previstas para o ano 
posterior. 

O orçamento da Prefeitura de 
Rio Preto para 2023, previsto na 
LDO, deve ser R$ 500 milhões 
superior ao deste ano, estimado 
em R$ 2,1 bilhões. Segundo a 
previsão a administração munici-
pal deverá arrecadar no próximo 
ano R$ 2,656 bilhões. A receita 
líquida direta e indiretas para a 
Prefeitura está prevista em R$ 

2,1 bilhões. Para a Empresa de 
Construção Popular (Emcop) 
R$ 1,8 milhão, outros R$ 282 
milhões serão destinados à Rio-
pretoprev e R$ 279 milhões para 
o Serviço Municipal de Água e 
Esgoto (Semae). 

O projeto recebeu 28 emen-
das por parte de três vereadores: 
João Paulo Rillo (Psol), Renato 
Pupo (PSDB) e Pedro Roberto 
Gomes (Patriota). Parte delas foi 
derrubada em plenário e outras 
incorporadas ao texto original, 
entre elas a que prevê aumen-
to dos recursos do orçamento 
municipal para a Secretaria de 
Cultura. 

O projeto foi aprovado quan-
to a legalidade e retorna para 
ser analisado quanto o mérito 
na sessão da próxima semana. 
As emendas aprovadas nesta 
terça-feira também precisam 
ser novamente aprovadas para 
poderem ser analisadas pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
que pode inclusive vetá-las. 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

O Hospital Municipal da 
Região Norte de Rio Preto 
pronto desde o ano passado 
segue sem previsão de início 
dos atendimentos à popula-
ção. Concluído ao valor de R$ 
23 milhões pagos a empresa 
Constroeste que venceu lici-
tação para a obra em troca de 
uma área de 145 mil metros 
quadrados no Distrito Indus-
trial. A permuta foi possível 
após autorização de lei apro-
vada pela Câmara Municipal. 
Previsto para ser inaugurado 
no primeiro semestre deste 

ano, promessa dita tanto 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB), como do secretário 
de Saúde, Aldenis Borim, 
no final do ano passado, o 

Licitações emperram inauguração do 
Hospital Municipal da Região Norte

ABERTURA ADIADA

O maior entrave é a con-
clusão de licitações já 
disparadas para equi-
pamentos médicos

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

prazo estipulado agora é de 
“previsão de funcionamento 
no segundo semestre deste 
ano”, conforme nota da pasta 
da Saúde ao Dhoje Interior. 

O maior entrave é a conclu-
são de licitações já disparadas 
para a aquisição de todos os 
equipamentos médicos hos-
pitalares. Outro problema é 
definir o chamamento público 
também aberto que vai deter-
minar a Organização Social 
que ficará responsável pelo 
gerenciamento do Hospital 
Municipal Norte. 

Sobre o andamento das 

licitações a Secretaria de Saú-
de afirma que algumas foram 
concluídas e os materiais em 
fase de entrega pelos fornece-
dores. “Outras licitações ainda 
estão em andamento, dentro 
dos prazos de apresentação 
de propostas”, diz. 

Ao todo, somente com os 
equipamentos, serão gastos 
mais R$ 23 milhões. Do valor 
R$ 18 milhões do governo do 
Estado de São Paulo e R$ 5 
milhões por emenda parla-
mentar do deputado Geninho 
Zuliani (União Brasil). 

A pasta da Saúde afirma 

de Saúde. O valor pago a 
instituição responsável pelo 
comando do hospital só será 
definido após conclusão do 
processo de chamamento 
público. A Prefeitura chegou 
a divulgar que o custo mensal 
para manter o hospital em 
funcionamento era estimado 
em R$ 2,7 milhões. 

A Organização Social que 
vencer deverá ter contrato 
com um hospital terciário, 
nos casos de transferências 
de pacientes que apresenta-
rem complicações em seus 
quadros clínicos estando no 

VALOR MENSAL DE

R$ 2,7 mi
CUSTO PARA A OS que 
vai administraro hos-
pital; esta é a estima-
tiva da prefeitura de 
pagamento mensal

O Hospital Municipal da Região Norte de Rio Preto pronto desde o ano passado segue sem previsão de início dos atendimentos à população

que não há data para aquisi-
ção de todos os equipamentos 
hospitalares já que “depende 
do andamento das licitações 
e eventuais recursos que as 
empresas apresentarem”. 

Administração
Já o edital para chamada 

pública que irá definir Or-
ganização Social (OS) para 
administrar o hospital está 
na fase final. “Em andamen-
to, com previsão de abertura 
das propostas em 12 de julho. 
Cinco instituições estão habi-
litadas”, afirmou a Secretaria 

cento) dos juros e multa de 
mora dos débitos, com parcela 
mínima não inferior a R$ 100, 
para débitos que não estejam 
submetidos a parcelamentos 
ativos. 

Em caso de recolhimento 
das parcelas previstas com 
atraso, o valor da parcela atra-
sada terá acréscimo de juros 
moratórios de 1% ao mês e 
multa de 2% . Não poderão ser 
feitos novos reparcelamentos. 

O prefeito Edinho justifica 
a apresentação do PPI do Se-
mae afirmando que a incidên-
cia das multas e juros, mesmo 
que legais pelo atraso, muitas 
vezes, é impedimento para que 
os devedores possam colocar 
em dia suas obrigações, “não 
sendo dado outro benefício 
que não a prorrogação do pra-
zo de pagamento por meio de 
parcelamentos”, afirma.  As 
sessões extraordinárias que 
vão analisar o PPI do Semae 
acontecem às 10 e 11 horas 
desta quinta. Serão votados a 
legalidade e o mérito.

Raphael FERRARI

hospital municipal. 

Adequações 
Além dos gastos para equi-

par o Hospital Municipal da 
Região Norte foi aberta licita-
ção para obras de adequações 
com gastos previstos de R$ 
655,4 mil. O objetivo é realizar 
obras complementares que 
ficaram de fora do projeto 
original do prédio do novo 
hospital. 

O hospital fica na avenida 
Alberto Olivieri, conhecida 
como avenida no Linhão, no 
Jardim Atlântica, entre os 
bairros Eldorado e Cecap. 

O hospital vai ser equipado 
com 80 leitos. Durante encon-
tro na Câmara Municipal o 
secretário de Saúde, Aldenis 
Borim, afirmou que o hospi-
tal terá um mínimo de 288 
funcionários, entre médicos, 
enfermeiros, técnicos e se-
tor administrativo. Ao todo, 
obrigatoriamente, deverão 
ser realizadas 3.462 horas 
médicas por mês. 

O hospital fará cirurgias 
de média e baixa complexi-
dade, em especial, cirurgias 
de próteses de joelho, quadril, 
hérnia. “

Temos aqueles procedi-
mentos onde a demanda re-
primida é muito grande, eles 
passam ser obrigatórios no 
cumprimento da meta. Ca-
tarata é uma doença com de-
manda reprimida muito gran-
de, mais de 3 mil olhos pra 
fazer. É obrigatório cumprir 
as 3.462 horas médicas por 
mês”, adiantou o secretário. 

Vereador questiona uso de máscara em Rio Preto
REQUERIMENTO

O vereador Bruno Moura 
(PSDB) apresentou requeri-
mento questionando a deter-
minação do uso de máscaras 
por parte da população de Rio 
Preto em ambientes fechados, 

conforme prevê decreto do 
prefeito Edinho Araújo (MDB), 
desde o dia 31 de maio. 

No requerimento Bruno 
afirma que o próprio Ministé-
rio da Saúde publicou portaria 

no dia 22 de abril de 2022, em 
que declara “o encerramento 
da Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da in-
fecção humana pelo novo coro-

navírus (2019-nCoV) e revoga 
a Portaria GM/MS nº 188, de 3 
de fevereiro de 2020”. Para ele 
a portaria fica entendidoque 
não há mais obrigatoriedade 
do uso de máscaras.

Divulgação

Divulgação

D
ivulgação
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CIDADES Morte suspeita
Foi encontrado no sem vida no banhei-
ro de uma casa, no bairro Jardim das 
Oliveiras um homem de 71 anos.

Escapou do roubo
Uma  mulher escapou de um assalto 
em Rio Preto após uam caminhonete 
chegar e assustar dos bandidos

RIO PRETO

Cliente paga a pinga e é preso 
furtando picanhas de mercado
Depois de passar um corote 
de pinga, quatro saquinhos 
de suco em pó e duas latas de 
cerveja pelo caixa de um su-
permercado, na avenida Nos-
sa Senhora da Paz, no Jardim 
Alto Alegre, em Rio Preto, às 
13 horas desta segunda-feira, 
20, um homem, de 30 anos, 
foi preso em flagrante pela Po-
lícia Militar pelo furto de duas 
picanhas. As peças de carne 
bovina valem R$ 272,52. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, seguranças do estabe-
lecimento comercial suspei-
taram do comportamento do 
falso cliente e ao verificarem 
as câmeras de segurança vi-
ram que ele havia colocado as 

peças em uma mochila e pas-
sado pelo caixa sem pagá-las. 
O acusado foi detido no esta-
cionamento e a PM acionada. 
Na delegacia, em pesquisa, foi 
descoberto que o indiciado ti-
nha antecedentes criminais, 
inclusive por furto. 
A prisão foi convertida em 
preventiva e o autuado levado 
para a carceragem rio-preten-
se, onde ficou à disposição da 
Justiça. 

Golpe
Uma rio-pretense, de 66 anos, 
caiu num golpe de esteliona-
to ao tentar comprar uma ge-
ladeira de 230 litros por R$ 
1.004,65. Ela esteve na Cen-

tral de Flagrantes, no final da 
manhã desta segunda-feira, 
20, para registrar queixa. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, no dia 3 de maio, 
a vítima estava consultando 
preços do eletrodoméstico na 
internet quando encontrou 
um site supostamente de uma 
empresa onde estava a oferta 
com o produto “barato”. 
A idosa fez o pagamento via 
PIX e como não recebeu a 
mercadoria tentou contato 
por telefone e enviou mensa-
gens via WhatsApp. Ao des-
confiar que teria sido enga-
nada, ela procurou o Procon 
e a polícia. O estelionato será 
investigado pelo 6º DP.

Mário Luiz Sarrubo, pro-
curador-geral de Justiça, al-
terou a tipificação de lesão 
corporal seguida de morte 
para homicídio qualificado 
por motivo torpe no caso do 
advogado Celso Wanzo. 

A vítima morreu após le-
var um soco de Emerson 
Ricardo Fiamenghi, síndico 
do prédio onde morava, no 
Jardim Pinheiros, em Rio 
Preto. O crime aconteceu em 
12 de fevereiro, após a final 
do Mundial de Clubes entre o 

Palmeiras e o Chelsea. Wanzo 
era palmeirense e o acusado é 
corintiano. 

Segundo os autos do pro-
cesso, as partes tinham his-
tórico de desentendimentos 
anteriores há pelo menos dois 
anos e após o jogo se encon-
traram na frente do edifício, 
onde o advogado foi agredido 
e socorrido ainda com vida 
para o Hospital de Base, onde 
morreu na madrugada do do-

Síndico que matou advogado com 
soco deve responder por homicídio

CASO CELSO WANZO

“O que acarretou a mor-
te da vítima foi o violen-
to murro que a atingiu 
na face”, diz despacho

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Scanner flagra 
cocaína em 
tênis de três 
presos do CPP

mingo, 13. 
Laudo do Instituto Médi-

co Legal (IML) apontou que 
a causa da morte foi o soco 
que provocou traumatismo 
craniano. Segundo o órgão, 
a vítima teve cinco fraturas, 
dois edemas e um hematoma. 

Documento serviu para 
embasar o inquérito policial 
concluído pelo delegado João 
Lafayete Sanches Fernandes, 
do 1º DP, que afastou a hipó-
tese de que a queda tivesse 
ocasionado o óbito. 

Essa conclusão faz parte 

da manifestação do procura-
dor-geral: “Saliente-se que o 
que causou a morte da vítima, 
conforme assevera o laudo de 
reprodução simulada dos fa-
tos, não foi a queda da vítima 
de sua própria altura, uma vez 
que Celso caiu no gramado, o 
que torna inverossímil a exis-
tência desse nexo de causali-
dade: o que acarretou a morte 
da vítima foi o violento murro 
que a atingiu na face”. 

Prisão
Levado pela PM até o Plan-

Três presos do CPP 
(Centro de Progressão Pe-
nitenciária) de Rio Preto 
foram surpreendidos com 
duas porções de cocaína 
cada. 

Os entorpecentes es-
tavam espalhados pelas 
palmilhas dos tênis que os 
presidiários usavam. Os 
flagrantes aconteceram às 
18 horas desta segunda-
-feira, 20, durante revista 
no retorno da saidinha 
temporária. 

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, a dro-
ga foi encontrada com a 
ajuda de scanner corporal 
durante revista pessoal no 
retorno ao presídio. 

Na delegacia de plan-
tão, foi registrado boletim 
de ocorrência de prisão em 
flagrante para os três acu-
sados, de 45, 40 e 38 anos. 

O crime aconteceu 
em 12 de feverei-
ro, após a final do 
Mundial de Clubes 
entre o Palmeiras 
e o Chelsea. Wan-
zo era palmeiren-
se e o acusado é 
corintiano.

tão Policial, logo após a agres-
são, Fiamenghi pagou fiança 
de R$ 5 mil e foi liberado, 
tendo em vista que o advogado 
estava vivo e a ocorrência ha-
via sido registrada como lesão 
corporal de natureza grave. 

Após ter a prisão preven-
tiva decretada pela Justiça, o 
suspeito se entregou no dia 13. 

Ele acabou solto e res-
ponde em liberdade, após 
sua defesa conseguir habeas 
corpus, alegando que agiu em 
legítima defesa e não tinha 
intenção de matar a vítima. 

ACUSADO PAGOU

R$ 5 mil
DE FIANÇA no dia do 
crime, enquanto a vví-
tima ainda estava viva, 
mas foi preso e solto 
depois por um HC

O advogado Celso Wanzo morreu após levar um soco de Emerson Ricardo Fiamenghi, síndico do prédio onde morava

Detento, 35 anos, do CPP 
- Centro de Progressão Pro-
visória de Rio Preto, teve que 
passar por uma cirurgia de 
emergência, na madrugada 
desta terça-feira, 21, no Hospi-
tal de Base, para retirar 34 por-
ções de maconha do estômago. 

Segundo os agentes car-
cerários, o detento voltou da 
última saidinha, na tarde de 
segunda-feira, 20, ao CPP, e 
no período da noite começou 
a se queixar de fortes dores na 
região abdominal.  

Encaminhado ao Hospital 
de Base, imediatamente ele 

TRÁFICO NO CPP

Detento é operado para 
tirar drogas do estômago

passou por exames de imagem, 
onde foi constatado que havia 
objetos no estômago.  

O plantonista começou a 
cirurgia às 4h, onde foram 
retiradas as porções de dro-
gas, que estavam embaladas 
em plástico.  O entorpecente 
foi entregue aos agentes do 
CPP e apresentados à Central 
de Flagrantes.  Permanece 
internado no HB, sob escolta 
policial. Após alta médica, 
há possibilidades de progre-
dir do regime semiaberto.  A 
amostra da droga será analisa-
da para saber sua composição. 

Cirurgia ocorreu na madrudaga desta terça no HB

Mais um prédio com fiação furtada
O Departamento de Ges-

tão de Cadastro Único, Be-
nefícios e Transferência de 
Renda, da Prefeitura de Rio 
Preto, localizado na rua João 
Teixeira, na Vila Santa Cruz, 
amanheceu nesta segunda-
-feira, 20, sem energia elétri-
ca, após a fiação do imóvel ter 

Caminhão com 
lixo tomba em 
ponte e deixa 
um ferido

Um Ford F12000 160, 
pertencente à Prefeitura 
de Rio Preto, que trans-
portava lixo, tombou so-
bre uma ponte, no cruza-
mento das avenidas Noé 
Gonçalves de Souza e Val-
domiro Lopes da Silva, no 
Jardim Marajó, às 16h50 
desta segunda-feira, 20. 

Uma das duas passa-
geiras do veículo, de 29 
anos, ficou ferida e foi 
socorrida pelo Resgate do 
Corpo de Bombeiros com 
fratura na perna esquerda 
para a UPA Jaguaré, onde 
ficou internada. 

O motorista, de 38 
anos, e a outra acompa-
nhante, de 32 anos, saí-
ram ilesos. Para a Polícia 
Militar, o caminhoneiro 
disse que presta serviço 
para a prefeitura e estava 
indo descarregar a carga 
quando percebeu que o 
veículo estava tombando, 
não conseguindo contro-
lá-lo.

No Plantão, o caso foi 
registrado como lesão 
corporal na direção de 
veículo automotor e será 
investigado pelo 3º DP.

sido furtada. 

Boletim
Segundo o boletim de ocor-

rência, registrado na Central de 
Flagrantes, quando os servidores 
municipais chegaram para traba-
lhar perceberam que não havia 
luz no prédio e que todos os fios 

Arquivo Cláudio LAHOS

Divulgação
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Divulgação

e cabos haviam sido levados 
por um ladrão. 

Houve dano no portão da 
frente, sem arrombamento. O 
marginal teria pulado muro e 
escalado o imóvel, retirando 
telhas para entrar no local. O 
1º DP ficou encarregado das 
investigações do furto

A
rquivo D

hoje
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A Prefeitura de Rio Preto foi 
condenada pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de São Pau-
lo (TJ) a pagar R$ 15 mil de 
indenização por danos morais 
a Iracema Soler Gibin. Ela 
caiu dentro de casa e foi le-
vada pelo SAMU para a Uni-
dade de Pronto Atendimento 
do Tangará. Examinada pelo 
médico o Luís Antônio Pelle-
grini, foi dispensada após o 
diagnóstico de trinco no cóc-
cix. Deveria repousar em casa 
após medicação. 

Vértebras
Um mês depois, com fortes 
dores, foi encaminhada à 
Santa Casa de Fernandópo-
lis onde se constatou em um 
exame de raio X que ela ha-

via quebrado três vértebras 
e precisava de uma cirurgia. 
Na ação, ela acusou o médi-
co de negligente e a UPA de 
não possuir os aparelhos bá-
sicos para o atendimento que 
realiza. No dia, não tinha um 
equipamento para o exame de 
raio X. 
Ela acionou tanto a Prefeitura 
como o médico. Em Rio Pre-
to, ela perdeu a ação. 
Em um recurso encaminhado 
ao TJ, ele entendeu que ela 
deve ser ressarcida e que o 
Poder Público em a obrigação 
de oferecer o equipamento e 
impedir negligência médica. 

Inocentado
O TJ não considerou o mé-
dico culpado, uma vez que o 
responsável é o Poder Públi-
co. 

Recurso
A Procuradoria Geral do Mu-
nicípio informa que irá tomar 
ciência do inteiro teor e veri-
ficar eventual recurso, se for 
o caso.

TJ condena prefeitura pagar 
indenização a paciente de UPA

R$ 15 MIL

A paicente  caiu dentro 
de casa e foi levada pelo 
SAMU para a Unidade 
de Pronto Atendimento 
do Tangará.

A Fundação Faculdade 
Regional de Medicina (Funfar-
me) realizou nesta terça-feira 
(21) o Projeto de Capacitação 
na Favela Marte como parte 
do Pacto pela Inclusão Eco-
nômica, projeto dos Institutos 
Valquírias World e Gerando 
Falcões. 

A Fundação se compro-
meteu a receber currículos 
de moradores da favela para 
participarem de processos 
seletivos nas suas unidades do 
complexo hospitalar. 

O Setor de Recursos Hu-
manos da Fundação realizou 
uma roda de conversa com os 
moradores sobre a cultura da 

FAVELA MARTE

Funfarme e Instituto capacitam moradores 
instituição e, na sequência, fo-
ram realizadas duas palestras 
de capacitação sobre técnicas 
básicas de limpeza hospitalar 
e lavanderia. 

A diretora administrativa 
Amália Tieco explica que “o 
Hospital de Base tem um com-
promisso com a nossa socie-
dade e este vai além de cuidar 
dos nossos pacientes. Por isso 
voltamos a comunidade da 
Favela Marte com esta nova 
iniciativa. No ano passado vie-
mos com as ações do Outubro 
Rosa e Novembro Azul, agora 
com ação Pacto pela Inclusão 
Econômica dos moradores. É 
nossa cultura também cuidar 

de nossa sociedade.” 
A psicóloga Cristiane Mido-

ri Takasu, supervisora do Re-
cursos Humanos da Fundação, 
falou sobre a importância da 
ação. “A capacitação profis-
sional é uma ferramenta efe-
tiva de transformação social, 
resultando em maior empre-
gabilidade, oferta de cidada-
nia e dignidade à população 
da Favela Marte. Investir no 
desenvolvimento de pessoas 
com carências sociais é uma 
forma de responsabilidade 
social e de contribuir para a 
mudança social da realidade 
atual”, explica. 

Giseli Moreti Oliveira, psi-

cóloga social dos Instituto Val-
quírias World, também desta-
cou a relevância da iniciativa. 
“Notamos que não bastava o 
morador mandar currículo, 
era necessário fazer um tra-
balho multifatorial que é uma 
capacitação e uma mentoria de 
habilidades., diz. 

A moradora Danila Santos 
de Matos participou da capa-
citação e aprovou a ação. “Sou 
muito grata por esta iniciativa. 
Antes, nós enviávamos currí-
culos, mas muitas vezes falta-
vam qualificações. Agora será 
diferente, estamos aptos para 
atuar no mercado de trabalho”, 
afirma.

Prefeitura perde mais uma indenização por danos morais no Tribunal de Justiça

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Funfarme e Instituto Valquírias capacitam moradores da Favela Marte

SAÚDE ANIMAL

Onda Verde realiza 
vacinação antirrábica 
gratuita nesta quarta

A Prefeitura de Onda Verde, 
por meio da Casa da Agricultu-
ra, realiza nesta quarta-feira a 
vacinação antirrábica em cães 
e gatos. A vacina é gratuita, e 
acontece todas às quartas-fei-
ras, das 13h às 17 horas, na pró-
pria Casa da Agricultura, sem 
necessidade de agendamento 
prévio. Para receber a vacina, 
o cão ou gato precisa ter mais 
de quatro meses de vida, estar 
sadio e, se possível, o dono 
deve apresentar a carteira de 
vacinação do animal.  A imu-
nização antirrábica deve ser 
feita anualmente em animais a 
partir de quatro meses de vida. 
A raiva é uma doença viral que, 

normalmente, é transmitida 
ao homem por mordida, arra-
nhão ou lambida de um animal 
infectado. A taxa de letalidade 
entre humanos é próxima de 
100%.

CONTRA COVID

Rio Preto aguarda doses 
da vacina para pessoas 
entre 40 e 49 anos

Embora o Ministério da 
Saúde tenha anunciado que 
a partir do dia 20 de junho 
(última segunda-feira) inicia-
ria a aplicação da 4ª dose da 
vacina contra a Covid 19 em 
pessoas com 40 anos ou mais, 
a Secretaria Estadual diz que 
ainda aguarda o repasse das 
doses. Ou seja: em Rio Preto e 
no restante do Estado não tem 
data prevista. 

Após o anúncio, a Secreta-
ria Estadual informou que ain-
da não recebeu nenhuma dose 
para o público de para esse pú-
blico. Assim que os imunizan-
tes chegarem ao estado, serão 
imediatamente repassados aos 

municípios para a ampliação 
da campanha, diz a Secretaria 
Estadual. Ela afirma também 
que solicitou ao órgão federal 
mais de 2 milhões de doses 
para doses adicionais.

Unesp abre 
vagas gratuitas 
para cursinho 
pré-vestibular

A Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp) 
de São José do Rio Preto 
(SP) está com inscrições 
abertas para um cursinho 
pré-vestibular gratuito. 

São 70 vagas disponí-
veis para jovens e adultos 
egressos do ensino públi-
co ou bolsistas em escolas 
particulares. 

Devido ao elevado nú-
mero de candidatos inte-
ressados, é necessária a 
realização de uma etapa 
classificatória, em que o 
aluno é submetido a um 
exame de conhecimentos 
básicos e gerais do cur-
rículo do ensino médio. 
Posteriormente, será apli-
cada uma etapa elimina-
tória, com uma entrevista 
socioeconômica. A prova 
da primeira fase será rea-
lizada no dia 3 de julho, às 
9h, na Unesp de Rio Preto. 
Já a segunda fase será 
aplicada entre os dias 6 e 
9 de julho. As inscrições 
devem ser feitas pelo site 
até 28 de junho.

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

O Sindicato dos Professo-
res de Rio Preto (Atem) entrou 
com um pedido de agravo de 
instrumento no Tribunal de 
Justiça do Estado em uma 
Ação Civil Pública que move 
contra a Prefeitura de Rio Pre-
to. Ela pede a construção ime-
diata da sala dos professores 
para reuniões e a apresentação 
do Laudo Sanitário na escola 
Graciliano Ramos. 

GRACILIANO RAMOS

Sindicato quer sala dos professores em escola
Na primeira manifestação, 

o Poder Judiciário entendeu 
que não cabe a concessão da 
liminar nesse caso. Diz ainda 
que não há perigo da demora 
e que a Prefeitura informa que 
a sala de professores estará 
pronta em 3 meses. Mesmo 
assim, o Sindicato quer a sala 
imediatamente e o Laudo que 
é obrigatório em todos os es-
paços onde ficam crianças. O 

Sindicato entrou com os em-
bargos na última quarta-feira. 
Fabiano de Jesus, presidente 
do Sindicato, diz que o Poder 
Judiciário entende que no pe-
ríodo é possível fazer as reuni-
ões dos professores em sala de 
aula. Fabiano diz que é impos-
sível, porque muitas reuniões 
são com pais e estudantes. E 
quer que a escola funcione com 
o Laudo Sanitário.

A Secretaria Municipal 
de Saúde diz que a partir 
desta quarta-feira (22) 
vai ampliar a Campanha 
de Vacinação contra a In-
fluenza. O mesmo corre 
em todo o estado de São 
Paulo para a “livre deman-
da” (a partir de 6 meses 
de idade). Em Rio Preto, a 
vacina pode ser tomada das 
7h30 às 16h em uma das 28 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs). 

Até o momento, no 
estado, foram aplicadas 
7.989.356 doses em todos 
os grupos elencados na 
vacinação no Estado, sen-
do que o número de doses 
distribuídas corresponde a 
18.521.390. Em Rio Preto, 
somando todos os grupos 
indicados, apenas 51,5% 
das pessoas se imuniza-
ram.

Livre Demanda

VALOR DE 

R$ 15 mil
DE INDENIZAÇÃO  foi o 
estipulado na decisão 
do Tribunal de Justiça, 
que reverteu sentença 
de 1ª instância

Na ação, além da 
sala dos profes-
sores, a entidade 
também quer a 
apresentação do 
Laudo Sanitário

Divulgação

Divulgação

Divulgação Divulgação SMCS

Divulgação
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Garcia autoriza R$ 38 milhões para 
construção do novo trevo na SP-425

OLIMPIA

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O governador Rodrigo Gar-
cia autorizou nesta terça-feira 
(21) a execução da obra do 
acesso em desnível que deverá 
ser construído na SP 425 - Ro-
dovia Assis Chateaubriand, no 
município de Olímpia. O edital 
para a contratação da obra será 
publicado nesta quarta-feira 
(22), no Diário Oficial do Es-
tado. A assinatura do autorizo 
aconteceu no Palácio dos Ban-
deirantes, na capital paulista. 

“Cada vez mais, Olímpia é 
uma cidade que atrai o turis-
mo, que se desenvolve, e essa 
decisão de hoje do Governo 
do Estado em construir esse 
novo trevo vai trazer mais 
segurança e conforto para o 
cidadão e para quem vai visitar 
a estância turística”, afirmou o 
governador. 

O novo trevo ficará localiza-
do no km 137+800m no trecho 
que compete do km 137,00 
ao km 138,60 e que interliga 
a Avenida Benetti e a via de 
acesso Dr. Wilquem Manoel 
Neves (SPA 137/425). 

“Essa obra é muito impor-
tante para o município, pois 
cria mais um dispositivo de 
entrada na cidade promovendo 
ainda mais o turismo local”, 
disse o secretário estadual de 
Logística e Transportes, João 
Octaviano Machado Neto. 

Os serviços vão ter início no 
segundo semestre desse ano 
com investimento superior a 
R$ 38,5 milhões e a previsão 
é de que os trabalhos sejam 
concluídos em até oito meses. 
Além disso, serão gerados 
empregos diretos e indiretos, 
promovendo também o desen-
volvimento econômico local.

Investimento é superior a R$ 38 milhões; edital será publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (22)

Investimento é su-
perior a R$ 38 mi-
lhõese  edital deve 
ser publicado na 
edição do Diário 
Oficial desta 
quarta-feira (22)

A Secretaria Municipal 
de Cultura informa que as 
inscrições para a Bienal de 
Artes Visuais 2022 terminam 
nesta quarta-feira, dia 22.  As 
inscrições de obras vão até as 
15h e devem ser efetuadas pelo 
site ww.riopreto.sp.gov.br/
bienaldeartes. 

Setembro
A Bienal está marcada para 

o período de 2 a 30 de setem-
bro de 2022, quando também 
haverá a premiação dos me-
lhores em cada categoria. O 
evento vem substituir, como o 
nome diz, a cada dois anos, o 
antigo Salão Nacional de Artes 

ATÉ HOJE

Inscrições para Bienal de Artes Visuais
Visuais, que teria sua IX edição 
em 2020, cancelada por conta 
da pandemia de covid-19. 

As inscrições são gratuitas 
e abertas a artistas plásticos e 
fotógrafos residentes em todo 
o país, maiores de 18 anos. Os 
artistas poderão inscrever até 
três obras em cada categoria: 
pintura, gravura, escultura, 
desenho, instalação, objeto ou 
fotografia. 

As obras inscritas não po-
dem pertencer a acervos, ter 
mais de quatro anos de pro-
dução; comprometer a integri-
dade física do espaço expositor 
ou do público; não poderá ser 
de artistas falecidos; cópias ou 

adaptações de obras já existen-
tes, ou que tenham participado 
de edições anteriores do Salão 
de Artes Visuais de Rio Preto. 
Deverão ser assinadas e se 
enquadrarem dentro do es-
paço e dimensões limites que 
constam no edital para cada 
categoria. 

Seleção
A seleção será feita por 

meio da análise do material 
enviado com a ficha de inscri-
ção. A seleção dos trabalhos 
será realizada em uma única 
etapa, até o dia 8 de julho de 
2022, por comissão composta 
por três profissionais convida-

dos pela Secretaria Municipal 
de Cultura. 

A Bienal de Artes Visuais 
conferirá as seguintes aquisi-
ções, cujas obras serão incor-
poradas ao acervo permanente 
do Museu Municipal de Rio 
Preto: Artes Plásticas (pintura, 
escultura, desenho, gravura, 
objeto e instalação): 1º lu-
gar: R$ 12.000; 2º lugar: R$ 
9.000; 3º lugar: R$ 7.000; 4º 
lugar: R$ 4.000;  Fotografia: 1º 
lugar: R$ 5.000; 2º lugar: R$ 
4.000; 3º lugar: R$ 3.000; 4º 
lugar: R$ 2.000. Será conferi-
do ainda um prêmio de Obra 
Destaque entre os participan-
tes no valor de R$ 3.000. 

PAULISTA SUB-20

Equipes da região decidem vagas para 2ª fase
A primeira fase do Campe-

onato Paulista Sub-20 entra na 
sua reta final nesta quarta-fei-
ra (22) com a penúltima roda-
da. Às 10h, ocorre o duelo entre 
os líderes, com o Mirassol indo 
visitar o Novorizontino. O Leão 
soma 18 pontos, enquanto o 
Tigre tem 15. O jogo, além de 
valer a liderança. Pode garan-
tir ao vencedor a classificação 
para a segunda fase. No pri-

meiro turno, em um duelo 
bastante nervoso, o Mirassol 
venceu por 4 a 0 no Maião.  O 
América entra em campo às 
15h para encarar o Catanduva 
fora de casa. O Rubro é o atual 
4º colocado e conquistou uma 
vitória importante na última 
rodada contra o Tanabi fora 
de casa. No entanto, o clube 
sofreu uma derrota nos tri-
bunais por conta da ausência 
de um médico no jogo contra 
o Novorizontino e perdeu os 
pontos da partida. A equipe 
precisa da vitória para seguir 
com vida.  

O Tanabi, por sua vez, 
pega o Votuporanguense fora 
de casa, às 15h.. O Índio da 
Noroeste é o terceiro colo-
cado com 15 pontos, e assim 
como Mirassol e Novorizon-
tino, disputa a liderança e 
uma vaga na próxima fase. 

Laura Picorelli

BRASILEIRÃO SERIE B

Grêmio Novorizontino 
anuncia Rafael Guanaes 
como treinador

O Grêmio Novorizontino 
acertou nesta terça-feira (21) 
a contratação do técnico Ra-
fael Guanaes, 41 anos, para 
comandar o Tigre do Vale na 
sequência do Campeonato 
Brasileiro da Série B. Guanaes 
foi vice-campeão da última 
Série C com o Tombense e vi-
nha sendo técnico adjunto no 
Cruzeiro, líder da Série B, com 
Paulo Pezzolano. 

O jovem treinador ainda 
acumula passagens e con-
quistas pelo Sampaio Corrêa, 
onde foi campeão maranhense 
de 2021, Athletico-PR, como 
campeão paranaense de 2019. 
Guanaes, que é natural de 
São Paulo, cursou Educação 
Física nos Estados Unidos, na 

Campbell University, é técnico 
com Licença PRO da CBF e da 
ATFA (Associação de Treina-
dores Argentinos).

Inscrições para Bienal de Artes Visuais de Rio Preto terminam hoje

Paulista Sub-20: Equipes da região decidem vagas para 2ª fase

CIDADES/ESPORTES

TURISMO

Olímpia espera 350 mil visitantes em julho

           Essa deci-
são de hoje do 
Governo do Es-
tado em cons-
truir esse novo 
trevo vai trazer 
mais seguran-
ça e conforto 
para o cidadão 
e para quem vai 
visitar a estân-
cia turística
Rodrigo Garcia, 
Governador do Estado

“

“

A Estância Turística de 
Olímpia estima receber cerca 
de 350 mil turistas durante 
todo o mês de julho. A ex-
pectativa positiva, segundo 
a secretaria de Turismo e 
Cultura, se deve ao período 
de férias escolares. De acordo 
com as pesquisas de ocupação 
realizadas mensalmente, julho 
é historicamente o segundo 

mês com maior fluxo de vi-
sitantes do ano. Em 2021, a 
cidade recebeu no decorrer do 
mês mais de 340 mil pessoas, 
número que deve ser superado 
neste ano, tendo em vista que, 
no mesmo período do ano 
passado, os atrativos turísti-
cos e meios de hospedagem 
operavam com 60% da capa-
cidade total. Olímpia também 

costuma ser bem frequentada 
no referido mês, considerando 
que o perfil da grande maioria 
dos visitantes é de famílias, 
composta por casal e filhos, ge-
ralmente crianças abaixo dos 
12 anos, atraídas pelas opções 
de diversão dos parques. 

Desta forma, as férias es-
colares tanto de julho como 
de dezembro/janeiro são con-

sideradas os períodos de alta 
temporada do município. A 
boa ocupação do próximo mês 
mostra ainda que, mesmo no 
inverno, a cidade é bastante 
procurada pelos visitantes, 
uma vez que as piscinas con-
tam com águas termais e 
aquecidas, com temperatura 
acima dos 30º C, o que garan-
te conforto e diversão.

A primeira fase do 
Campeonato Paulis-
ta Sub-20 entra na 
sua reta final nesta 
quarta-feira (22) 
com a penúltima 
rodada.

Divulgação

Divulgação

Divulgação Governo do Estado de SP
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HOMOLOGAÇÃO  
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 28/2022 
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços 
terceirizados de moto-entregador e eletricista, conforme especificações do termo de 
referência anexo ao edital. 
Pelo presente termo, HOMOLOGO o Processo Licitatório Sicom nº 028/2022, Pregão 
Eletrônico n° 08/2022, e a proposta adjudicada da empresa CISCO BRASIL - 
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CNPJ: 26.724.813/0001-18, declarada vencedora do 
item 01, com valor de R$ 59.026,84 (cinquenta e nove mil e vinte e seis reais e oitenta e 
quatro centavos) e item 02, com valor de R$ 50.849,17(cinquenta mil e oitocentos e 
quarenta e nove reais e dezessete centavos), com valor total global de R$ 109.876,01(cento 
e nove mil , oitocentos e setenta e seis reais e um centavo). São José do Rio Preto, 21 de 
junho de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal. 
 
 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO ADM 39/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: SOLOFORTE TECNOLOGIA EM 
PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ sob nº 05.633.850/0001-40

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
realização de recapeamento asfáltico em diversas vias do 

munícipio.
VALOR TOTAL de R$1.184.484,06 (hum milhão, cento e 
oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais 
e seis centavos).

Monte Aprazível, 13 de junho de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
ADM 92/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: DFA – DELLA FATTORIA ALIMENTARE 
REFEIÇÕES EIRELI
CNPJ nº 14.835.108/0001-09
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar 
a vigência da prestação de serviços no preparo da alimentação 
escolar.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 12 meses, contados da 
data de assinatura do presente Termo, ficando o vencimento em 
23 de dezembro de 2022.
VALOR TOTAL de R$3.381.552,80 (três milhões trezentos 
e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e 
oitenta centavos).
Monte Aprazível, 23 de dezembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM 
92/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: DFA – DELLA FATTORIA ALIMENTARE 
REFEIÇÕES EIRELI
CNPJ nº 14.835.108/0001-09
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar 
a vigência da prestação de serviços no preparo da alimentação 
escolar.
1. VIGÊNCIA: O prazo de vigência terá o vencimento em 
23 de dezembro de 2022, mantendo a originaria.
VALOR TOTAL de R$ 3.720.156,15 (três milhões, setecentos 
e vinte mil, cento e cinquenta e seis reais e quinze centavos).
Monte Aprazível, 09 de maio de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE AS 13:00 DO DIA 05 DE 
JUNLHO DE 2022 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA 
A RUA ANTONIO BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA 
REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 26/2022 NA MODALIDADE 
PREGAO PRESENCIAL 14/2022, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA 
AQUISIÇAO EQUIPAMENTOS PARA A COZINHALIMENTO DO SETOR 
SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, CONFORME DESCRITO EM 
EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, 
www.mirassolandia.sp.gov.br – 
CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 

PREFEITA MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA

21 DE JUNHO DE 2022.

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO - 

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
083/2022; Processo licitatório nº 132/2022.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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM SELAGEM, ENSAIO, RECOLHIMENTO 
DE GUIAS E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE TACÓGRAFO, DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS:  Até 20/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 20/07/2022 às 09:00hrs no 
site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.
br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
084/2022; Processo licitatório nº 133/2022.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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTO DE MOLAS/SUSPENSÃO E 
MOLEJO, PARA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 20/07/2022 às 13:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: 
Dia 20/07/2022 às 14:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site 
eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
085/2022; Processo licitatório nº 134/2022.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 PNEUS DIVERSOS PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
Até 22/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 22/07/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
086/2022; Processo licitatório nº 135/2022.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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, QUE ABRANGE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO 
E DESRATIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 22/07/2022 às 13:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: 
Dia 22/07/2022 às 14:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site 
eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
087/2022; Processo licitatório nº 136/2022.TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão a 
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA HIGIENIZAÇÃO 
DAS ROUPARIAS DOS SETORES DA SAÚDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU - SP, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
Até 26/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 26/07/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
088/2022; Processo licitatório nº 137/2022.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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, 
CAMBER E CASTER PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, conforme especificações constantes no 
Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 26/07/2022 às 13:30hrs.DATA E 
LOCAL DA SESSÃO: Dia 26/07/2022 às 14:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL 
DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 089/2022; 
Processo licitatório nº 138/2022.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 ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, conforme 
especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 28/07/2022 
às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 28/07/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 090/2022; 
Processo licitatório nº 139/2022.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 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO 
EM AREAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COM CAMINHAO COMBINADO DE SUCÇÃO DE AUTO 
VACUO E HIDROJATEAMENTO, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 28/07/2022 às 13:30hrs.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 28/07/2022 às 14:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ 
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
091/2022; Processo licitatório nº 140/2022.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 HORTIFRUTIGRANJEIRO, A SEREM DESTINADOS ÀS ESCOLAS 
DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, INFANTIL, ADMINISTRAÇÃO E RESIDÊNCIA TERPÊUTICA, 
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
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 092/2022; 
Processo licitatório nº 141/2022.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 ESCRITÓRIO E ARTESANATO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme 
especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 29/07/2022 
às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 29/07/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br 
DATA: 21/06/2022. 
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva. 

Proclamas 

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. HAICEN MASSAHARU ARAUJO TAKEDA e CAROLINE TINTI 
GUAREZIMI, sendo ELE filho de HAYATO TAKEDA e de ADRIANE 
LIMA DE ARAUJO, sendo ELA filha de MÁRCIO ANTÔNIO 
GUAREZIMI e de SILVIA HELENA TINTI GUAREZIMI, brasileiros 
e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 21/06/2022. 

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

EDIVAN DOS SANTOS e MARIA EUNICE CORRÊA. Ele, brasileiro, natural de Penalva, Estado do 
Maranhão, nascido aos treze (13) de dezembro de um mil novecentos e oitenta e três (1983), com trinta  e oito (38) 
anos de idade, ajudante de eletricista, solteiro, filho de de dona MARIA DO SOCORRO SANTOS. Ela, brasileira, 
natural de Itapecuru Mirim, Estado do Maranhão, nascida aos  vinte e cinco (25) de julho de um mil novecentos e 
noventa e quatro (1994), com vinte  e sete (27) anos de idade, do lar, solteira, filha de de dona SALUSTRIANA 
CÔELHO CORRÊA.

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, vinte e um (21) de junho de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Editais

Prezado Sra. Daniela Martins da Silva, vimos por meio deste telegrama  
informar que vossa senhoria está faltando ao trabalho a mais de 30  
(trinta) dias, mais precisamente desde o dia 12/02/2022. 
Neste passo e, tendo em vista as informações de que vossa senhoria já  
tem conhecimento, insculpidas na lei, mais precisamente na alínea “i”,  
do artigo 482, da CLT, além das inúmeras tentativas da empresa em  
solicitar vosso retorno ao trabalho, informe que: 
Vossa senhoria está sendo dispensada POR JUSTA CAUSA, como faculta a  
lei, nos termos já citados, por ABANDONO DE EMPREGO, visto que está a  
mais de 30 (trinta) dias ausente do seu posto de trabalho. 
Por fim, requisitamos que compareça à sede da empresa para assinar seus  
documentos rescisórios, dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro)  
horas. 

Atenciosamente, 
Inexxus Comunicações Ltda - ME. 
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SOCIAL LUI
WALDNER

NOME
Embora não revele para ninguém, nem sob tortura,-
Jesus Martin Neto já tem o nome de quem lançará pela 
situação,à Presidência do Automóvel Clube,cujas elei-
ções acontecem no último domingo de março de 2023,já 
que,pelo estatuto,Jesus não pode concorrer novamente.
Será alguém que dará continuidade ao bonito trabalho 
realizado por ele que transformou o quase falido “Clube 
da Elite” naquela ave-lenda do Egito antigo,que reza que,-
milhares de anos antes de Cristo,representando a imor-
talidade e os ciclos da natureza,uma fênix,quando sentia 
que ia morrer, montava um ninho com incenso e outras 
ervas aromáticas para ser incinerada pelos raios do Sol.
De suas cinzas,nasceria uma nova ave.Assim o Automóvel 
Clube reviveu a lenda. Ele me revelou quem é, estou com 
a língua formigando de vontade de contar, mas como sou 
um túmulo,vou manter a promessa de guardar o segredo.

VIAGEM
Allim Bassitt abriu a estância no feriado para um almoço 
de gastronomia rural, uma galinhada. Fazia um bota-fo-
ra, pois viaja terça-feira dia 28, para a Europa com toda a 
família- Lena e os filhos Bruna, Giulia,Léo e Pedro, onde 
permanecem por 21 dias.João Flávio fica aqui preso a 
compromissos. Fazem Barcelona onde comemoram dia 1º 
,o aniversário da Bruna, depois percorrem o litoral espa-
nhol,chegam a Marseille, se enveredam pela Provence e 
descem para a Côte d’Azur. Terminam com uma semaninha 
básica em Paris, sempre tomando bons vinhos e se deli-
ciando com a gastronomia de lá que é de tirar o chapéu.

SHOW
Empenhado em realizar um show histórico,tendo como 
cenário o campo do América F.C.,Fred Tonelli quer trazer a 
Rio Preto o show que comemora os 50 anos de carreira de 
Chitãozinho e Xororó,dia 8 de outubro e a dupla Xodó da 
música sertaneja vai cantar embalada pelo público,hits 
como “Fio de Cabelo”,”Nuvem de Lágrimas”,” Se Deus me 
ouvisse”, além de formar um coral histórico com a plateia 
na apresentação de “Evidências”, aquela que todo mundo 
canta a plenos pulmões. Até aquele que ao lado do pre-
sidente Jair Bolsonaro,interpreta a fala dele através de 
Libras, a linguagem brasileira de sinais.

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 segun-
do tempo. Quando a onda passar e espera-se que 
seja breve- Lu pretende armar novamente, sua tenda 
de hostess nota dez.

BENEFIT
JUNINO

Amanhã, quinta-feira, os 
associados do Harmonia 
Tênis Clube e seus fami-
liares, participam, a partir 
de 18h30, da Festa Junina 
da entidade em benefício 
da ARCD  da AACD. Para os 
associados e seus depen-
dentes,  a entrada é franca, 
mas para não-sócios os 
convites custam R$36,00. 
A música ao vivo será do 
cantor Ruan. O Departa-
mento Social disponibili-
zará recreação infantil.

SAÚDE E
BELEZA

Evento de peso mesmo 
está sendo organizado 
para acontecer dias 30 de 
setembro e 1º de outubro 
e 17, 18 e 19 de outubro, no 
Riopreto Shopping Center.  
São as feiras Thamin He-
alth, de saúde e beleza e a 
Feira Thamin Skin & Hair. À 
coté o médico e empreen-
dedor Edmo Atique Gabriel 
. A primeira trará o pales-
trante Marcos Rossi e a 
segunda, a blogueira Ga-
briela Pugliesi.

NOVENTA 
ANOS

Festaça mesmo preten-
dem organizar Lúcia Mi-
ziara Homsi e seus filhos 
Marcela, Fabi e Miltinho 
para comemorar dia 20 
de abril do ano que vem, 
uma quinta-feira, véspe-
ra do feriado prolongado, 
para comemorar os 90 
anos de Milton Homsi. A 
noitada deverá aterris-
sar na própria mansão 
da família, na Voluntários 
de São Paulo, organizada 
por Marcela Homsi Hueb 
e este colunista, com 
décor de Thalita Cunha. 
A lista dos convidados já 
começou a ser preparada 
para serem disparados 
os save the date.

A MAGIA DO AMOR
Com o cotidiano fazendo a dimensão dessas quatro letras má-
gicas, o Amor, esmaecerem e perderem intensidade, e o rela-
cionamento criando ajustes ao longo do tempo, é normal que 
aos poucos sejam substituídas pela compreensão, parceria,a-
mizade, respeito e afeição.Não é fácil subverter os arquétipos 
dos jovens apaixonados que compartilham lembranças,espe-
ranças,sonhos e ideais.O cotidiano de um casal, tem uma fra-
gilidade de cristal e para não petrificar os sonhos, se faz ne-
cessário colecionar com carinho os bons momentos.Só assim, 
o amor toma a exuberância do infinito, para não transformar o 
relacionamento em  mirrados fiapos que se perdem ao menor 
bafejo do vento.Inquietações filosóficas à parte,esses casais 
que venho homenageando pelo Mês dos Namorados,mostram 
no cotidiano que souberam até hoje,reinventar os momentos 
de felicidade. São nomes de destaque no nosso high, sempre 
festejados porque exibem a afetividade e o companheiris-
mo,passaporte para que duas pessoas tenham acesso ao in-
finito do melhor dos sentimentos.Como diz o psicólogo Ailton 
Amélio da Silva, professor aposentado da USP, emprestando 
bom humor ao tema: “O amor é míope e a convivência é um 
bom par de óculos”.O mito da alma gêmea está no livro “O Ban-
quete” de Platão.Em seu discurso,Aristofanes diz que no início 
dos tempos,os seres eram completos,com suas cabeças,qua-
tro pernas e braços.Hermafroditas.Com o castigo,por deseja-
rem o Olimpo,o deus Zeus os cortou ao meio.Cada um,então, 
para sobreviver,saiu em busca de sua outra metade.

PRESENÇA  
A elegante Rosy Verdi,agora com seu pied-à-terre em Londres,on-
de mora em Mayfair,um  dos mais exclusivos bairros da capital in-
glesa,chegou há dez dias de volta no Brasil,trazendo nas maletas 
Louis Vuitton,sua glamorourosa joie-de-vivre- prova eloquente de 
sua vitalidade- para mais uma temporada que se encerra em julho. 

CHAMPÃ & CAVIAR
*O Zappa’s na Antonio de Godoy, já tem data de 

inauguração: dia 30, uma quinta-feira, tem um happy hour 
para a imprensa com tour guidé pelas dependências, cozi-

nha, etc. Dia 1º, sexta-feira, às 19 horas, tem uma inaugura-
ção para autoridades.

*O delicioso humor de Matheus Ceará aterris-
sa dia 30 de setembro no Teatro Municipal de Catanduva.

*A Prefeitura Municipal por meio da Secre-
taria de Serviços Gerais, convida a coluna para a solenida-

de de inauguração da praça José Carlos Freitas Casseb, a 
realizar-se neste sábado, dia 25, às 10 horas.

*A advogada Fernanda Delazari e o empre-
sário Adilson Bretherick, receberam no feriado de  Corpus 

Christi para um  petit-comité no apartamento dele,no 
Edifício Michelângelo, com um cardápio de delícias e bons 

vinhos.

*Dinorath Ribeiro Falavina está de casa 
nova.Acaba de mudar-se para o Condomínio Golden Park.

Alguns fãs - inclusive brasileiros - já estavam esperando o 
grupo dentro do estádio.

*Com uma feijoada irretocável- como sempre- 
Milton e Lúcia Miziara Homsi abriram sua casa no feriado 

de quinta-feira passada, para comemorar o aniversário 
dela. Só a família,nobody else. 

*Paulo Emilio recebe imprensa e patroci-
nadores para uma Queima do Alho durante seu Rio Preto 

Country Bulls.Será no sábado,na hora do almoço,no recinto 
de exposições. 

*A festa junina do Condomínio Damha I foi um su-
cesso.Teve 1,5mil pessoas que se divertiram com a deliciosa 

atmosfera e a comida típica.

*Amaury Jr e Celina Ferreira me convidaram 
para um almoço no restaurante Bela Cintra em São Pau-

lo.E durante o almoço,me  formularam o convite  para que 
eu representasse o programa dele em Rio Preto e região. 

Convite feito, convite aceito.

*Vera Matarazzo Ribeiro esteve curtindo 
com a família inteira,um finde em Campos do Jordão,com fon-

dues,cassoulets,feijoadas, chocolates e vinhos no cardápio.

*O jornalista Arthur Pazin está deixando o 
Diário da Região, mas vai continuar atuando na imprensa 
através do site notíciasnatv.uol.com.br, de Daniel Castro. 
E não será surpresa se assinar com um outro jornal, uma 

página de business.

A8| 

NAMORADOS:  Juliano e Alessandra Verdi.
NAMORADOS: Dr. Renato Silva e Rita de Cassia Martins 
Alves Silva.


