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NOROESTE PAULISTA

Crise no setor de borracha pode 
fechar 15 mil empregos na região

Caso o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) não publi-
que rapidamente portaria 
alterando o preço mínimo 

do quilo da borracha, de R$ 
2,70 para R$ 4,46, apenas 
a região Noroeste paulista 
pode perder entre 10 a 15 
mil trabalhadores que fa-

zem a sangria, desestimular 
o plantio de novas áreas e 
iniciar o desmantelamento 
de toda a cadeia produtiva 
do segmento. Para a Abra-

COPA DO CATAR

INSTITUTO

BRASIL DÁ ADEUS AO SONHO DO HEXA
O técnico Tite afirmou, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (9), que en-
cerra seu ciclo na seleção em paz, mesmo após desclassificação nas quartas de final da 
Copa do Catar após derrota para a Croácia na disputa de pênaltis. Assim o sonho do 
Hexacampeonato fica agora para 2026 .  ESPORTES   Pág.B4

As importações de pneus pesados 
passaram de 150 mil para 470 mil 
ao ano. A alíquota zero deveria du-
rar seis meses, mas se estendeu

REGIAO LESTE

Prefeitura 
autoriza obras 
em avenida, 
lago e ponte
O prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) autorizou nesta 
terça-feira, 6, uma série de 
reformas e revitalização de 
pontes, pistas de caminhada 
e ciclovias. As intervenções 
previstas serão no Parque Li-
near do Rio Preto, na avenida 
Philadelpho Gouvêa Neto, e 
no Lago 3 da Represa Mu-
nicipal, na avenida Nadima 
Damha. 
POLÍTICA  Pág.3

bor, se o governo não voltar 
a taxar a importação, toda 
a cadeia da borracha no 
Brasil pode desaparecer.
 POLÍTICA Pág.3

ECONOMIA

Haddad é 
confirmado 
como ministro 
da Fazenda
A discussão sobre o novo 
marco fiscal, a reforma tri-
butária e a revitalização do 
acordo entre o Mercosul 
e a União Europeia serão 
prioridades da equipe eco-
nômica no primeiro ano 
de governo, disse o futuro 
ministro da Fazenda, Fer-
nando Haddad.
POLÍTICA  Pág.3

O Instituto AmAA, mais conhecido como antigo Alar-
me, está com uma campanha de Natal para arrecadar 
brinquedos às crianças atendidas pelo projeto social. 
São 330 crianças no instituto. CIDADES  Pág.5

AmAA faz campanha para 
arrecadar brinquedos

TRAGÉDIA

Bebê morre 
após ser 
esquecido por 
pai em carro
Um bebê, de aproximada-
mente um ano, morreu no 
carro depois de ter sido es-
quecido no interior do veí-
culo no fim da tarde desta 
quarta-feira, 7, em Rio Preto. 
De acordo com a PM, o pai 
informou que levou a filha e a 
sobrinha para a escola, e que 
esqueceu de levar o filho, por 
conta do silêncio que estava 
no carro. CIDADES Pág.4

Instituto AmAA lança campanha e arrecada brinquedos para crianças

FUTEBOL

Mirassol 
apresenta 
mais dois 
reforços
De olho no Campeonato 
Paulista de 2023, o Mirassol 
anunciou dois novos reforços 
para o meio-campo. O pri-
meiro vem diretamente da 
região: o meia Danielzinho, 28 
anos, que jogou a Série B do 
Campeonato Brasileiro pelo 
Novorizontino. Além do Tigre, 
o atleta soma passagens por 
Paraná, Ferroviária e Sampaio 
Correa. ESPORTES  Pág.B4

IBILCE

Universitários 
protestam 
contra falta
de bolsas
Aproximadamente 100 uni-
versitários bolsistas realiza-
ram um protesto e iniciaram 
uma paralisação na praça 
Rui Barbosa nesta quinta-
-feira, 8, contra o contin-
genciamento (corte) de mais 
de R$ 600 milhões que o 
governo federal determinou 
no orçamento do Ministério 
da Educação.
 CIDADES Pág.5

REGIÃO NORTE

Paciente leva 
R$ 150 mil 
em sorteio 
da Funfarme
O sortudo que levou o prêmio 
de R$ 150 mil no sorteio do 
Sorte Saúde do HB, realizado 
no dia 3 de dezembro, foi Do-
acir Aparecido Machado. Ele, 
que é paciente em tratamento 
contra um câncer no Hospital 
de Base (HB) desde 2010, nes-
ta semana, recebeu, ao lado de 
sua esposa, os diretores do HB 
que noticiaram o resultado. 
CIDADES   Pág.5
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Em dezembro festejamos 
uma data marcante para o 
povo da América Latina e mais 
especial ainda para os mexi-
canos. É a memória festiva 
que recorda Nossa Senhora 
de Guadalupe, no dia 12. Esse 
acontecimento revela a presen-
ça e o cuidado da Mãe de Deus 
com os povos latinos, de forma 
especial, com os mexicanos. 
São aparições que ficaram gra-
vadas não somente na história, 
mas também em um pano típi-
co da região, chamado “tilma”. 
Essa “pintura” sobrenatural 
da Virgem Maria está exposta 
no santuário mexicano. So-
brenatural, pois não foi feito 
por mãos humanas, mas pelo 
milagre das rosas castelhanas. 
Foi o modo que Maria decidiu 
apresentar-se ao bispo da re-
gião para convencê-lo de suas 
aparições.

O mais interessante é a pes-
soa escolhida para ser interme-
diária das aparições. Um indí-
gena de origem Azteca, meia 
idade, casado e com filhos, de 
baixa instrução formal, viven-
do sob as duras condições do 
trabalho no campo. Ou seja, 
uma pessoa simples, e talvez 
até desprezada socialmente, 

ARTIGO

Nossa Senhora de Guadalupe, 
presença de Mãe
Rafael Vitto o suposto “perfeito” e “normal”. Ninguém 

é perfeito, todos têm a sua limitação e, 
de alguma maneira, busca superar
enquanto aprende a se colocar no
mundo sem o fardo do julgamento alheio

que tornou-se, posteriormen-
te, o primeiro santo indígena 
americano: São Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin.

A partir das aparições, Ma-
ria foi-lhe conduzindo à santi-
dade, reconhecida pela Igreja 
no dia 31 de Julho de 2002, 
pelo papa João Paulo II, após 
52 anos de sua morte. Esse 
homem tornou-se modelo de 
confiança em Deus, e repre-
sentação do amor de Maria 
para com o povo mexicano, do 
amor pelos mais desfavoreci-
dos da sociedade.Outro ponto 
fundamental a ser ressaltado 
foi a experiência que Juan 
Diego teve na quarta aparição 
da Virgem de Guadalupe. Ele 
havia combinado de se encon-
trar com Ela, mas pela doença 
de seu tio acabou não compa-
recendo. Muito envergonhado 
por ter faltado ao compromis-
so, escolheu percorrer outro 
caminho no dia seguinte para 
não se encontrar com Maria. 
Talvez estivesse perplexo pelas 
aparições e rejeições do bispo 
local ao fato que ele contou. 
Com certeza, ele não entendia 
ao certo os motivos e a impor-
tância das aparições, muito 
menos as tarefas que Maria 
lhe dava, e tudo isso contribuiu 
para suas atitudes. Contudo, 
Ela apareceu novamente a ele 
naquele outro local.Sentindo-
-se obrigado a justificar-se, 
Diego lhe contou os motivos 
de não ter ido, seguido pelas 
palavras que se tornaram a 
frase mais famosa desse even-

to de Guadalupe, e que estão 
inscritas na entrada principal 
da Basílica: “Kuix amo nikan 
nika nimonants?”, que é tra-
duzido como: “Não estou eu 
aqui, que sou sua mãe?”. Tal-
vez Maria quisesse lhe dizer, 
em sua delicadeza de mãe, 
que não importava onde ele 
fosse, pois Ela sempre estaria 
com ele. Assim como ele não 
deveria se preocupar com a 
saúde do seu tio, e nem mesmo 
com outras situações que se 
apresentassem.E hoje, Maria, 
Mãe de Deus, também quer 
nos dizer isso: “Eu estou com 
você, aonde quer que vá”. Não 
estamos sozinhos, basta que 
nos coloquemos na presença 
de Maria como seus filhos, e 
Ela fará a sua parte de mãe. 
E como é bom ter uma mãe! 
É sentir-se despreocupado 
sabendo que Ela cuida de tudo; 
é sentir-se seguro sabendo que 
nada nos acontecerá porque 
Ela há de nos proteger. Ouvir 
de Maria: “Ei, meu filho(a), eu 
estou aqui. Por que tem tanto 
medo? Por que tantas preocu-
pações? Por acaso eu não cuido 
de ti?”, deve nos “acordar para 
a vida”, deve nos fazer lembrar, 
despertar do sono das preocu-
pações. Que essa lembrança 
nos console e conforte nos 
tempos atuais e naqueles que 
virão. Não importa o que acon-
teça, temos uma Mãe!

*Rafael Vitto é semina-
rista e membro da comu-
nidade Canção Nova.

“

“

No terceiro milênio, 
que tem... mil anos, um 
dia todos haverão de 
compreender que espiri-
tualizar as criaturas, con-
sequentemente elevando 
sua condição moral, é a 
única forma de alcan-
çar o progresso — que 
não seja o da destruição 
— para todo o planeta. 
Esse desenvolvimento 
que tem por deus a ga-
nância, de início, atinge 
os pequeninos, dos quais 
nos falava Jesus: “Dei-
xai-os vir a mim, porque 
deles é o Reino dos Céus” 
(Evangelho, segundo Ma-
teus, 19:14). Ao lado dos 
idosos, os que vivem a 
infância são os primeiros 
a ser prejudicados pelas 
enfermidades provocadas 
pela adulteração do meio 
ambiente, não apenas 
nos países em desenvol-
vimento. Já dizia o genial 
cientista judeu-alemão 
Albert Einstein (1879-
1955): “A palavra pro-
gresso não fará sentido 
enquanto houver crianças 
infelizes”. E quantas estão 
por aí, meu caro Albert, a 
começar pelas que vivem 
nos grandes centros ur-
banos, respirando com 
dificuldade?... Será que 
os governos realmente 
andam governando para 
os seus povos?

Que é “progresso de 
destruição”? É o que, 
por exemplo, promove 
a poluição assassina, o 
aumento do efeito estufa 
e a ferida na camada de 
ozônio, cuja tarefa é de-
fender a vida na Terra, 
incluída a dos próprios 
promotores de tantos 
males... “Impulsionados” 
pela ambição de ganhar 
a qualquer preço, não 
percebem que põem em 
perigo a si mesmos, à 
pátria e à família. Não 
foi sem motivo que Jesus 
proferiu um famoso dis-
curso que ficou conhecido 
como “O Sermão Profé-
tico”, do qual se destaca 
“A Grande Tribulação”. 
A respeito desse tema, 
Ele diz que, “se Deus não 
abreviasse aqueles dias, 
nem os escolhidos (aque-
les que assim se tornam 
por suas próprias obras) 
se salvariam”. E mais: o 
Cristo advertiu que “igual 
(tribulação) nunca houve, 
desde a criação da Terra, 
nem jamais se repetirá”... 
E isso é lá brincadeira?!

*José de Paiva Net-
to ― Jornalista, radia-
lista e escritor.

paivanetto@lbv.
org.br — www.boa-
vontade.com

Forma para alcançar 
o progresso

Oceano e clima: uma relação 
de interdependência

Concluída a 27ª Confe-
rência das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas, 
a COP 27, muitos analistas 
interpretaram os avanços, im-
passes e retrocessos do texto 
final do evento realizado em 
Sharm El-Sheikh, no Egito. A 
criação de um histórico fundo 
de perdas e danos para países 
vulneráveis, a ausência de 
metas mais ambiciosas para 
reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa e a decepção 
pela abordagem conservadora 
em relação às restrições ao uso 
de combustíveis fósseis estam-
param as manchetes após o 
fim da primeira conferência 
do clima realizada na África, 
encerrada no último dia 20 de 
novembro.

Entretanto, alguns temas 
importantes na busca pelo 
equilíbrio climático também 
merecem destaque e, certa-
mente, refletem o amadu-
recimento da comunidade 
global a respeito da saúde do 
planeta. Adaptação a eventos 
climáticos extremos, que co-
munidades e ecossistemas de 
todo o planeta estão sentindo 
cada vez com mais intensidade 
e frequência, é dos temas rele-
vantes que tiveram programa-
ção reforçada nas discussões 
da COP27 e certamente devem 
avançar ainda mais nos pró-
ximos anos. Outro exemplo 
desse olhar mais abrangente 
é a crescente percepção sobre 
a relação indissociável entre 
clima e oceano.

É provável que, ao pensar-
mos em ações de conservação 
da natureza para salvar o 
clima do planeta, a proteção 
das nossas florestas apareça 
em primeiro plano. É natural 
e essencial termos esse enten-
dimento pela importância que 
as florestas têm em relação à 
retenção e ao estoque de car-
bono e aos serviços ambientais 
que elas nos oferecem. Porém, 
também é preciso perceber 
que sem um oceano saudável, 
resiliente e sustentável, não 
seremos bem sucedidos na 
missão de evitar o agravamen-
to do quadro atual.

Na COP 27, o oceano ga-
nhou mais relevância em 
comparação às conferências 
anteriores, com um pavilhão 
inteiro dedicado ao assunto. A 
programação reuniu represen-
tantes de governos nacionais, 
pesquisadores e membros da 
sociedade civil em debates e 
apresentações de boas práticas 
dos cinco continentes.

A ciência tem demonstra-
do que o bom funcionamento 
dos ecossistemas marinhos 
é essencial para a qualidade 
do clima global. Isso deve 
nos animar e, ao mesmo, nos 
deixar em alerta, pois os am-
bientes oceânicos são muito 
sensíveis às mudanças do cli-
ma. Como a variação térmica 
nos mares é bem menor que na 
atmosfera, todo aumento na 
temperatura nesses ambientes 
coloca espécies e habitats em 
risco, impactando também a 
vida nos continentes.

O aumento da temperatura 
muda a composição química 
da água dos mares, causando 
acidificação. Isso faz com 
que espécies com esquele-
tos calcários, como conchas, 
cracas, ostras e corais fiquem 

enfraquecidos e ameaçados, 
podendo causar um grande 
desequilíbrio no oceano já que 
servem de alimento e berçário 
para inúmeras outras espécies. 
A temperatura da água dos 
mares também exerce forte in-
fluência na circulação das cor-
rentes marítimas, afetando a 
distribuição de calor no mundo 
inteiro. O oceano mais quente 
interfere ainda no regime das 
chuvas e dos ventos, provo-
cando o aumento de episódios 
extremos como tempestades, 
ciclones e furacões.

Ao mesmo tempo em que 
é motivo de preocupação, o 
oceano deve ser visto como 
parte da solução. As algas ma-
rinhas são responsáveis pela 
produção de 54% do oxigênio 
que respiramos, de acordo com 
dados do Instituto Brasileiro 
de Florestas. Para termos ideia 
da importância dos mares, sem 
os serviços ambientais presta-
dos pelo oceano, a temperatura 
poderia ultrapassar 100ºC e 
inviabilizar a vida na Terra.

O oceano também é um 
grande sumidouro de carbo-
no, capaz de absorver cerca 
de 38 trilhões de toneladas de 
dióxido de carbono (CO2), se-
gundo estimativas de diversos 
estudos publicados em revistas 
científicas nos últimos anos. 
Os solos que compõem toda a 
área continental são o segundo 
maior sumidouro de CO2 e têm 
a capacidade de sequestrar 
outras 12 trilhões de toneladas.

A imensidão do mar não 
pode nos deixar paralisados 
diante dos atuais desafios. 
Cada ambiente marinho im-
porta e precisa ser cuidado. 
Os manguezais, por exemplo, 
que conseguem estocar até 
quatro vezes mais carbono por 
metro quadrado que outros 
ecossistemas, precisam ser 
protegidos e mais valorizados. 
Quando lembramos que o 
Brasil é o país com a segunda 
maior área de manguezais do 
mundo, temos noção da nossa 
responsabilidade. 

Os recifes de corais tam-
bém são muito importantes, 
pois conseguem reduzir em até 
90% a energia das ondas que 
chegam até a costa. Por isso, 
proteger os manguezais, recifes 
de corais, costões rochosos, 
dunas, falésias, restingas e 
praias, compreendendo que 
as atividades econômicas po-
dem – e devem – conviver em 
harmonia com a conservação, é 
o único caminho possível. 

As cidades costeiras me-
recem destaque. Conforme 
ressaltou o secretário geral da 
ONU, António Guterres, as 
cidades são o grande campo 
de batalha onde a guerra do 
clima será ganha ou perdida. 
E são as cidades costeiras que 
receberão com maior intensi-
dade os efeitos das mudanças 
do clima, mas que também 
podem proteger o continente 
como um todo.

*André Ferretti é ge-
rente de Economia da Bio-
diversidade da Fundação 
Grupo Boticário e membro 
da Rede de Especialistas 
em Conservação da Natu-
reza (RECN).

*Janaína Bumbeer é 
doutora em Ciências Ma-
rinhas, especialista da 
Fundação Grupo Boticário 
e integrante da Liga das 
Mulheres pelo Oceano.

Paiva Netto

   Dividimos alegria, dividi-
mos a tristeza. Ninguém mais 
do que nós queríamos dar essa 
alegria. Nós estamos sentidos, 
com nossos familiares, conos-
co mesmo, e tem uma geração 
bonita surgindo. Ela vai se for-
talecendo nas adversidades, 
no crescimento. Todos somos 
responsáveis, não tem hipocri-
sia de dizer que é só um, não 
coloquem herói ou vilão. Eu 
perdi um título Brasileiro nas 
mesmas circunstâncias que foi 
agora, o futebol te permite um 
chute desviado, na única finali-
zação, e o seu goleiro não fazer 
uma defesa durante o jogo. Eu 
tenho respeito muito grande

O técnico Tite, lamentou a derrota na fase elimina-
tória da Copa do Mundo FIFA Catar 2022.

ARTIGO

André Ferretti e
Janaína Bumbeer
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Política Diplomação no TSE
Nesta segunda (12), área central da 
capital terá policiamento reforçado 
e mudanças pontuais no trânsito

Combustível
Projeto de lei disciplina a inserção do 
hidrogênio como fonte de energia no 
Brasil, estabelecendo parâmetros

Caso o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) não publique 
rapidamente portaria alteran-
do o preço mínimo do quilo da 
borracha, de R$ 2,70 para R$ 
4,46, apenas a região Noroeste 
paulista pode perder entre 10 
a 15 mil trabalhadores que fa-
zem a sangria, desestimular o 
plantio de novas áreas e iniciar 
o desmantelamento de toda a 
cadeia produtiva do segmento. 

A portaria está pronta des-
de outubro. Todo o problema 
começou na pandemia. Para 
evitar o desabastecimento do 
setor e as consequências no 
transporte de cargas pesadas 
e o aumento da inflação o go-
verno brasileiro tomou uma 
atitude anticíclica no setor de 
transporte e zerou o imposto 
de importação da borracha.

As importações de pneus 
pesados passaram de 150 mil 
para 470 mil ao ano. A alíquota 
zero para a borracha impor-
tada deveria vigorar durante 
seis meses, mas se mantem 
até hoje. 

Outro fator que permitiu o 
aumento do comércio exterior 
e a chegada de mais pneus, foi 
a drástica queda o frete marí-
timo. O aluguel do contêiner 
chegou a cair 50%. A borracha 

Crise na produção de borracha 
pode acabar com 15 mil empregos 

NOROESTE PAULISTA

nacional tem problemas para 
competir com a Tailândia e 
a Costa do Marfim, onde os 
custos de produção são muito 
baixos, incluindo salários que 
não passam de 100 dólares. 

Uma decisão do Parla-
mento Europeu tomada nesta 
terça-feira (6) pode ajudar. Foi 
aprovado projeto que proíbe os 
países da União Europeia de 
comprar produtos orientandos 
de áreas desmatadas. A pro-
dução da Tailândia r da Costa 
do Martin, é quase toda pro-
duzida em áreas desmatadas 
ilegalmente, incluindo dentro 

de Parque Nacionais. 

A produção
O estado de São Paulo é o 

maior produtor de borracha 
no Brasil. A região Noroeste 
é responsável por 67% da 
borracha brasileira. Ela segue 
para o setor industrial, 80% 
da produção é beneficiado 
em Rio Preto e cidades vizi-
nhas e 60% do que é bene-
ficiado aqui, fica no estado. 
Segundo o diretor-executivo 
da Associação Paulista de 
Produtores e Beneficiadores 
de Borracha (Apabor), Diogo 

Esperante, a borracha ocupa 
um trabalhador a cada 10 hec-
tares enquanto outras culturas, 
ocupam até 200 pessoas no 
mesmo espaço. 

Para ele, caso essas políti-
cas não forem revistas, num 
primeiro momento, os tra-
balhadores (sagradores) vão 
perder a função e mudar de 
atividade. Em um segundo mo-
mento, os produtores param 
com os novos plantios, e como 
consequência, a indústria na-
cional pneumática desaparece. 
Com ela, toda a cadeia que vem 
sendo lentamente construída 

Para a Ababor, se o
governo não voltar a
axar a importação, toda 
a cadeia da borracha 
pode desaparecer

Crise na produção de borracha pode acabar com 15 mil empregos no Noroeste Paulista

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

nos últimos 20 anos.

O consumo
Esperanto diz que o Brasil é 

o 10º consumidor de borracha 
do mundo todo, mas produz 
apenas 50% do que consome. 
Algo em torno de 200 mil to-
neladas ano, enquanto usamos 
400 mil toneladas no período. 
A indústria pneumática brasi-
leira sofre tanto quanto o pro-
dutor. Com as importadoras 
comprando pneu mais barato 
do que o produzido no Brasil, 
elas tendem a fechar as portas. 

Ouro fator, é a desacelera-
ção da economia dos grandes 
importadores. A China, por 
exemplo, tem estoques imen-
sos e uma economia com viés 
de desaceleração. Assim como 
outros grandes importadores 
mundiais. Sem eles, os preços 
também recuam. A China 
importa 42% da produção 
mundial. 

O que fazer 
A Associação Paulista dos 

Produtores e Beneficiadores de 
Borracha Natural (APABOR) 
diz ser “urgente o acionamento 
de todas as medidas anticícli-
cas disponíveis para mitigação 
do risco de desmantelamento 
da cadeia produtiva: a revisão 
das alíquotas de importação 
para todos os produtos da 
cadeia produtiva da borracha, 
sejam eles matérias primas 
ou produtos industrializados, 
é urgente e de extrema im-
portância para estancarmos 
essa sangria. O acionamento 
do Programa de Garantia de 
Preços mínimos da CONAB 
também é urgente”, diz a en-
tidade. 

SECRETARIA

Prefeitura autoriza obras na 
Philadelpho, lago 3 e ponte

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) autorizou nesta terça-
-feira, 6, uma série de reformas 
e revitalização de pontes, pis-
tas de caminhada e ciclovias. 
As intervenções previstas se-
rão no Parque Linear do Rio 
Preto, na avenida Philadelpho 
Gouvêa Neto, e no Lago 3 da 
Represa Municipal, na avenida 
Nadima Damha. 

As licitações foram venci-
das pela Constroeste por R$ 
5.332.206,12 e a empresa tem 
que concluir em 365 dias. 

Na Avenida Philadelpho 
são 8,1 quilômetros de exten-
são entre pistas e ciclovias 
onde serão feitos reparos e 
recapeamento (massa asfáltica 
com borracha) e providencia-
da nova pintura das pistas e 
gradis de proteção. Vai haver 
substituição de madeiras e pin-
tura das passarelas metálicas. 

No Lago 3 da represa, na 
avenida Nadima Dahma, a 
recuperação será feita em 
quatro quilômetros de pistas e 
ciclovias. Haverá substituição 

da passarela de madeira, que 
está, danificada, por passarela 
metálica nova com piso de con-
creto, para maior segurança e 
durabilidade aos usuários. 

Nesse trecho, uma nova 
passarela metálica com 32 me-
tros de extensão terá estrutura 
em aço de aproximadamente 
10 toneladas e 12 metros cú-
bicos de concreto. Também 
estão previstos reparos e reca-
peamento com massa asfáltica 
com borracha e nova pintura 
das pistas e gradis. 

Ponte estaiada
A autorização  também 

inclui a manutenção da pon-
te “Júlio Zacarin”, conhe-

cida como ponte estaiada 
da Represa. Contrato de R$ 
437.401,00 assinado com a 
Capi Engenharia será execu-
tado em 60 dias, com início 
imediato. “Faremos reapli-
cação de câmara protetora 
do concreto e recuperações 
estruturais. São obras de ma-
nutenção preventiva”, explica 
Adriano Pissolati, sócio-pro-
prietário da empresa. 

Edinho destacou o caráter 
“econômico” de não se descui-
dar de serviços preventivos, 
impedindo que bens públicos 
fiquem deteriorados. “Não é 
só cuidar da aparência, mas 
prestar atenção nas estrutu-
ras”, afirmou na reunião.

As autorizações 
para reformas e 
novas obras estão 
estimadas em
R$ 5.332.206,12

GOVERNO PT

Marco fiscal e reforma 
tributária serão
 prioridades, diz Haddad

A discussão sobre o novo 
marco fiscal, a reforma tributá-
ria e a revitalização do acordo 
entre o Mercosul e a União 
Europeia serão prioridades da 
equipe econômica no primeiro 
ano de governo, disse o futuro 
ministro da Fazenda, Fernan-
do Haddad. Pouco após ser 
confirmado ao cargo, ele con-
cedeu uma rápida entrevista 
aos jornalistas. 

O ministro disse ter em 
mente alguns nomes para a 
equipe econômica, mas que só 
começará a fazer os convites 
agora, após ter sido confirma-
do ao cargo. 

Sobre a preparação para as-
sumir o Ministério da Fazenda, 
Haddad informou que a Prefei-
tura de São Paulo ganhou grau 
de investimento (selo de bom 
pagador) durante sua gestão. 

“É só olhar o histórico e 
ver que a Prefeitura de São 
Paulo recebeu investment 
grade [grau de investimento], 
pela primeira vez, durante 
minha gestão. Quem não olha 
o histórico cai em fake news”, 
disse Haddad, antes de deixar 
o Centro Cultural Banco do 
Brasil (CCBB). 

Marco fiscal
Em relação à discussão 

Da REPORTAGEM
sobre o novo marco fiscal, o fu-
turo ministro disse que o novo 
governo está obrigado a definir 
um substituto para a regra do 
teto de gastos após a aprova-
ção, pelo Senado, da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) da Transição. 

“A [versão atual] da PEC 
dá um prazo para que a gente 
faça isso”, disse Haddad. O 
texto aprovado no Senado es-
tabelece até agosto do próximo 
ano para que o futuro governo 
envie uma nova regra fiscal 
por meio de um projeto de lei 
complementar. 

O novo ministro disse que 
a equipe econômica será “plu-
ral” e que será combinada 
junto com o Ministério do 
Planejamento, pasta a ser 
recriada e cujo titular ainda 
não foi anunciado. “Preciso 
combinar com o ministro do 
Planejamento, para ter uma 
equipe coesa”, disse. 

Entrevista
Haddad prometeu conce-

der uma entrevista na próxima 
terça-feira (13). Ontem (8), 
o novo ministro da Fazenda 
reuniu-se pela primeira vez 
com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes.

 O encontro com Guedes 
ocorreu fora da agenda oficial 
e só foi confirmado após o fim 
da reunião.

Prefeitura autoriza inicio das obras
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Sossega leão
O pre-

s i d e n t e 
eleito Luiz 
I n á c i o 
L u l a  d a 
Silva (PT) 
anunciou 
na manhã 
desta sex-
t a - f e i r a 

(9) cinco de seus ministros. 
O mais aguardado pelo setor 
econômico, o da Fazenda, 
será o ex-prefeito da Capital 
e ex-ministro da Educação, 
Fernando Haddad. O ex-
-governador da Bahia, Rui 
Costa, será o Ministro da 
Casa Civil, enquanto Mauro 
Vieira vai ocupar o ministé-
rio das Relações Exteriores. 
No mesmo pacote, o presi-
dente eleito informou que o 
ministro da Defesa será José 
Múcio (foto), ex-presidente 
do Tribunal de Contas da 
União, e Flávio Dino, na 
Justiça e Segurança. Ex-
-juiz e senador eleito pelo 
Maranhão. Lula disse que 
os próximos nomes terão 
mulheres, negros e povos 
originários e serão anun-
ciados após sua diplomação, 
prevista para o dia 12 de 
dezembro. 

Calvário 
O ex-ministro Sérgio 

Moro (União Brasil) ainda 
vai pagar muitos pecados 
para conseguir estabilizar 
sua vida política. Eleito se-
nador pelo Paraná, sua can-
didatura foi contestada pelo 
PCdoB e PV do Paraná o 
Tribunal Regional Eleitoral 
daquele estado. O Tribunal 
negou a pretensão dos dois 
partidos e manteve o ex-juiz 
eleito. Insatisfeitos, os dois 
partidos apelaram para o 
Tribunal Superior eleitoral. 
A decisão pelo TSE está 
marcada para quinta-feira 
(15). Os partidos alegam que 
ao trocar o Podemos pelo 
União Brasil, ele perdeu o 
prazo para a transferência 
da residência para o Paraná. 
O juiz diz que desde 2011 
reside naquele estado. Moro 
tem muitos inimigos entre 
os políticos influentes no 
TSE que ele investigou.  

A culpa é 
do Cabral 

O ministro terrivelmente 
evangélico do Supremo Tribu-
nal Federal, André Mendonça, 
André Mendonça, votou pela 
soltura do ex-governador do 
Rio de Janeiro do presídio de 
Bangu, no Rio de Janeiro. Sér-
gio Cabral tinha quatro prisões 
preventivas decretadas contra 
ele, incluindo pelo ex-juiz 
Sérgio Moro (União Brasil). O 
Tribunal de Justiça do Rio der-
rubou três e a segunda turma 
do Supremo Tribunal Federal 
está julgando a última. São 
2 a 1 por Cabral livre. Nesse 
caso, ele está condenado a 14 
anos de prisão. André Men-
donça disse na sentença, que 
acha muito tempo preso para 
quem tem apenas uma prisão 
preventiva decretada. No total, 
Sérgio Cabral está condenado 
há mais de 500 anos por en-
riquecimento ilícito, crime de 
poder econômico, ameaça a 
testemunhas, peça Lei e Res-
ponsabilidade de Fiscal, por 
Improbidade administrativa, 
peculato (crime de funcionário 
público), etc...
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CIDADES Caiu de 20 metros
Um acidente de trabalho ocorrido em 
uma usina em Orindiúva resultou na 
morte de Aparecido Moreira Batista

Omissão de socorro
Um garoto, de 11 anos, foi atropelado, 
por volta das 6h30 desta quarta-feira, 
7, na avenida Alberto Olivieri

Um bebê, de aproximada-
mente um ano, morreu no car-
ro depois de ter sido esquecido 
no interior do veículo no fim 
da tarde desta quarta-feira, 7, 
em Rio Preto. 

Segundo a Polícia Militar, 
a corporação foi acionada para 
prestar socorro, mas a vítima 

Bebê de um ano morre após ser 
esquecido pelo pai dentro do carro

TRAGÉDIA

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Feriado tem duas tentativas de homicídio a tiros
O setor de homicídios da 

Deic de Rio Preto investiga 
uma tentativa de assassinato 
ocorrida por volta das 21 horas 
desta quinta-feira, 8, no Jar-
dim Santo Antônio, na Região 
Norte da cidade. 

A vítima, de 18 anos, foi ba-
leada no abdômen e intubada 
na UPA do bairro. 

Uma testemunha contou 
à Polícia Militar que estava 
conversando com o jovem na 

calçada quando passou um ve-
ículo de cor clara e carroceria 
aberta, com dois desconhe-
cidos, que efetuaram vários 
disparos em direção a ele. 

Conforme o boletim de 
ocorrência, registrado no 
Plantão, o paciente aguardava 
vaga para um hospital. 

Não havia pistas de autoria 
e motivação do crime, até o 
fechamento desta matéria. 
O estado de saúde da vítima 

ESTELIONATO

INSEGURANÇA

Homem assaltado na 
frente da casa de amiga 

Um rio-pretense, de 40 
anos, sentou na frente da casa 
de uma amiga, no bairro Boa 
Vista, às 3 horas desta quin-
ta-feira, 8, e acabou sendo 
assaltado. 

Calçada
Para a Polícia Civil, ele 

contou que estava na calçada 
quando passou um automóvel, 
de cor preta, e o passageiro 
desceu simulando estar ar-

mado. 

Mochila
Após anunciar o assalto, 

o criminoso pegou o celular e 
a mochila da vítima contendo 
óculos de grau e de sol, docu-
mentos pessoais, R$ 70 e três 
cartões bancários. 

Em seguida, o bandido em-
barcou no automóvel e fugiu 
para rumo ignorado.

 O 2º DP segue investigan-
do o roubo, sem pistas até o 
momento.

Da REPORTAGEM

5º DP INVESTIGA

Rio-pretense perde R$ 3,8 mil em golpe
Uma moradora do bairro 

Cidade Jardim, em Rio Preto, 
caiu no golpe do PIX para pa-
rente e perdeu R$ 3.879,00. 
Ela procurou a Central de 
Flagrantes, na manhã desta 
quinta-feira, 8, para registrar 
o boletim de ocorrência de 
estelionato. 

Segundo a vítima, na última 
terça-feira, 6, recebeu men-
sagem pelo WhatsApp de um 
número desconhecido, mas 
com a foto de perfil do filho, 
e passou a conversar com um 
golpista. 

O falso parente alegou que 
o telefone estava quebrado 
e por isso estava usando um 

outro aparelho com número 
diferente. Em seguida, alegou 
que precisava fazer uma trans-
ferência bancária e pediu o 
dinheiro emprestado. 

Acreditando que falava 
com o filho, a rio-pretense, de 

já estava sem vida. 
A equipe do Samu estava 

no local efetuando reani-
mação, onde foi constatado 
o óbito de cerca de 3 horas. 
Posteriormente, o menino 
foi encaminhado para a UPA 
Jaguaré e ao Instituto Médico 
Legal (IML) depois. 

De acordo com a corpo-
ração, o pai informou que 
levou a filha e a sobrinha 
para a escola, e que esqueceu 
de levar também o filho, por 
conta do silêncio que estava 
no carro devido a criança estar 
dormindo. 

O pai então foi trabalhar 
e ao fim do expediente notou 
que a bolsa do filho estava no 
carro, e que ligou para insti-
tuição de ensino. 

Em seguida, quando des-
travou o banco que travava 
o bebê conforto, viu a vítima 
caída no assoalho do carro, 
momento em que colidiu 
numa lixeira e solicitou aju-
da. O caso foi registrado na 
Central de Flagrantes e os 
responsáveis foram liberados. 

O caso será investigado 
pela Polícia Civil. Bebê de um ano morre esquecido no carro; Samu fez socorro mas vitima já estava sem vida

Idoso leva 5 facadas no peito
Uma briga em um bar no 

João Paulo II, na Região Norte 
de Rio Preto, na manhã desta 
quinta-feira, 8, terminou com 
um idoso, de 62 anos, esfaque-
ado cinco vezes no peito e o 
acusado, de 38 anos, preso em 
flagrante pela Polícia Militar. 

A dona do estabelecimento 
comercial contou à guarnição 
que as partes se desentende-

ram e que a vítima saiu e vol-
tou, havendo uma nova briga. 

O suspeito pegou uma faca 
pertencente ao bar e desferiu 
os golpes. O idoso entrou em 
seu VW Gol e tentou ir embora, 
mas bateu em um Toyota Co-
rolla que estava estacionado e 
caiu no chão sangrando. 

Resgate

BRIGA DE BAR

Pai levou a filha e a so-
brinha para a escola, e 
que esqueceu de levar 
também o filho

também não tinha sido atua-
lizado. 

Outro baleado
Uma guarnição da Polícia 

Militar de Rio Preto foi aten-
der um acidente de trânsito, 
às 4h20 desta quinta-feira, 8, 
na avenida Alberto Olivieri, 
no Solo Sagrado, e ao chegar 
no endereço descobriu que a 
vítima, de 33 anos, havia sido 
baleada. 

Em um dos casos 
jovem de 18 anos 
foi baleado no ab-
domen, socorrido  
e está intubado ; 
polícia investiga 
dos dois casos

Uma viatura do Resgate 
socorreu a vítima até a UPA 
Jaguaré, onde ficou internada. 
Para a PM, o acusado, que tem 
antecedentes criminais, alegou 
legítima defesa. 

Levado até o Plantão, o 
indiciado teve a prisão confir-
mada, sendo encaminhado à 
carceragem rio-pretense, onde 
ficou à disposição da Justiça. Idoso leva cinco facadas no peito em briga de bar

O paciente foi socorri-
do pela Unidade de Suporte 
Avançado (USA) até a UPA 
Norte e transferido para a 
Santa Casa. 

Até o fechamento desta 
matéria, o estado de saúde da 
vítima, que esperava por vaga 
no Hospital de Base, não tinha 
sido atualizado. O setor de 
homicídios da Deic, que ficou 
encarregada das investigações 
do atentado, foi comunicadoa.

52 anos, fez o PIX para conta 
indicada pelo marginal. 

Mais tarde, ao falar com o 
verdadeiro familiar, a vítima 
descobriu a fraude e foi até a 
delegacia. O estelionato será 
investigado pelo 5º DP.

Quando destravou 
o banco que
travava o bebê 
conforto, viu a
vítima caída no 
assoalho do carro 
já inconsciente
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Lula verde 
No vácuo diplomático 

deixado pela saída de cena 
do presidente Jair Bolso-
naro. (PL) o presidente 
eleito, Lula da Silva (PT) 
vai ocupando o espaço “de 
fato”. Nesta sexta-feira (9) 
ele conversou por telefone 
com o primeiro-ministro 
do Reino Unido, Rishi Su-
nak e a informação só foi 
conhecida após nota da 
chancelaria daquele país, 
em Londres. Como sempre, 
entre as conversas, além da 
governabilidade no Brasil, 
o assunto mais colocado na 
mesa é a questão da susten-
tabilidade. O Brasil é uma 
espécie de tábua de salvação 
em relação à preservação 
das reservas naturais do 
mundo e do seu potencial 
para a produção de energia 
limpa a partir do vento e 
do sol. 

Calmante 
O primeiro nome anun-

ciado para o primeiro esca-
lão do Ministério da Justiça 
e da Segurança Pública, 
pelo ministro Flávio Dino, 
é o nome novo diretor da 
Polícia Federal. Será o dele-
gado Andrei Augusto Passos 
Rodrigues. Entendidos no 
assunto ouvidos, dizem que 
o nome do delegado agrada 
a corporação é um primeiro 
aceno do novo governo para 
a instituição. Ele é expe-
riente e foi o responsável 
pela segurança da Copa do 
Mundo e das Olimpíadas 
no Rio. No anúncio, Dino 
disse que pretende que a 
corporação volte a espeitar 
a hierarquia e que governo 
estará próximo das corpora-
ções e da estrutura nacional 
de segurança pública.

01 advoga 
O senador Flávio Bolso-

naro (PL) está atuando como 
advogado em Brasília asso-
ciado ao escritório de Erick 
Pereira, que por sua vez é ilho 
de um ex-ministro do Superior 
Tribunal do Trabalho (STR) 
e investigado e acusado pela 
Polícia Federal de compra 
de sentença. Políticos com 
mandatos podem atuar coo 
advogados no Distrito Federal 
desde que obedeçam a certas 
regras: não entrar com ação 
contra a União ou empresas 
de concessionárias do serviço 
público. No caso, as ações em 
que Flávio atua não fere esse 
princípio. Mesmo habilitado 
para exercer a sua profissão, o 
assunto estava sendo tratado 
como secreto pelo filho 01 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL).

Réu
A Justiça Federal no 

Rio de Janeiro aceitou 
hoje (9) a denúncia do 
Ministério Público Fede-
ral contra o ex-deputado 
Roberto Jefferson, que se 
torna réu por tentativa de 
homicídio contra policiais 
federais, resistência quali-
ficada e outros crimes em 
23 de outubro deste ano, 
quando resistiu à ordem 
de prisão decretada pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).
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Universitários de Rio Preto protestam 
contra corte de verbas para pesquisa

EDUCAÇÃO

Aproximadamente 100 uni-
versitários bolsistas realiza-
ram um protesto e iniciaram 
uma paralisação na praça Rui 
Barbosa nesta quinta-feira, 8, 
contra o contingenciamento 
(corte) de mais de R$ 600 
milhões que o governo federal 
determinou no orçamento 
do Ministério da Educação. 
A informação foi confirmada 
por Pedro Otávio de Souza 
Mussatto, bolsista pesquisador 
de matemática. 

Além do custeio das Uni-
versidades, o corte atinge em 
cheio os bolsistas da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CA-
PES) e o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPQ). Em Rio 
Preto, são 3.000 graduandos 

Apenas no Ibilce,
são 3.300 bolsistas da
CAPES e CNPq,
segundo os estudantes

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

e pós-graduandos da CAPES e 
300 do CNPQ. 

Mesmo tendo sido nacional 
e se replicado nas capitais e nas 
grandes cidades do país, em 
Rio Preto o movimento é co-

ordenado pela Associação dos 
Pós-Graduandos do Instituto 
de Biologia, Letras e Ciências 
Exatas (Ibilce). A direção é 
do estudante Felipe Dorigão 
Guimarães. Em dezembro, 

os pesquisadores da CAPES 
já não receberam o valor do 
mês. Alunos bolsistas da Fa-
culdade de Medicina (Famerp) 
também estavam no protesto. 
Os estudantes financiados pelo 

CNPQ não devem receber em 
janeiro, segundo expectativa 
geral. Os alunos bolsistas, das 
duas agências, recebem R$ 
1.500,00 para o mestrado e R$ 
2,2 mil para o pós-mestrado. 

O grupo que se reuniu na 
Praça Rui Babosa portava 
faixas com denúncias contra 
o desaparelhamento do sis-
tema de pesquisa e extensão 
nas universidades brasileiras. 
Entre as palavras de ordem, 
estavam pedidos para a reto-
mada imediata e a valorização 
da pesquisa e extensão. 

No documento distribuído 
pelos manifestantes, além da 
retomada dos pagamentos 
imediatos das bolsas, consta 
o aumento das bolsas, que 
não são reajustadas desde 
2014, segundo os estudantes. 
Direitos trabalhistas para a 
pós-graduação, reposição dos 
recursos que já foram contin-
genciados ao longo do ano, 
ampliação do número das 
bolsas, o reconhecimento dos 
graduandos e pós-graduados 
como trabalhadores da ciência, 
também figuram na pauta de 
reivindicações

O sortudo que levou o prê-
mio de R$ 150 mil no sorteio 
do Sorte Saúde do HB, reali-
zado no dia 3 de dezembro, foi 
Doacir Aparecido Machado. 
Ele, que é paciente em trata-
mento contra um câncer no 
Hospital de Base (HB) desde 
2010, nesta semana, recebeu, 
ao lado de sua esposa, os dire-
tores do HB que noticiaram o 
resultado do sorteio. 

Ele mora em uma chácara 
em Rio Preto, e diz que seu 
sonho é construir uma casa 
para abrigar toda sua família. 
“Quero construir uma casa 
para a família inteira e agora 
vou conseguir graças a esse 
prêmio do Sorte Saúde. Estou 
muito emocionado”, disse. 

Doacir recebeu o cheque 
simbólico no valor de R$ 150 
mil, em sua própria chácara, 
durante a visita da Dra. Amália 
Tieco, diretora administrativa 
do HB, e do superintendente 
financeiro, Robson de Pádua, 
que optaram por entregar 
pessoalmente

“Fizemos questão de vir 
entregar esse prêmio ao seu 
Doacir, porque vemos a emo-
ção e a reação de surpresa no 
rosto de cada um. Além disso 

Paciente em tratamento ganha 
R$ 150 mil em sorteio do HB

TITULO DE CAPITALIZAÇÃO

sabemos o quanto é impor-
tante os prêmios para eles, 
como a vida deles podem ser 
transformadas e, ainda assim, 
ajudar o Hospital de Base”, 
disse Amália. 

Já o ganhador da moto-
cicleta 0 Km foi Ana Clara 
Costa Ribeiro, que estava no 
HB como acompanhante do 
seu marido, que passou por 
uma cirurgia para retirada 
de um tumor. Ana comprou 
o Sorte Saúde, participou do 
Show de Prêmios e saiu vi-

toriosa.“A gente compra na 
intenção de ajudar, mas nem 
imaginei que pudesse ganhar. 
Por isso hoje eu digo, com-
prem, acreditem, ajudem o 
HB e vocês podem ter a mes-
ma sorte assim como eu tive. 
No Sorte Saúde a gente pode 
confiar”, afirmou Ana Clara. 
O próximo sorteio acontece 
no dia 7 de janeiro com prê-
mio principal de R$ 150 mil. 
O Sorte Saúde é o título de 
capitalização da Funfarme, 
que engloba o Hospital de 

Base, o Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM), o Ins-
tituto de Reabilitação Lucy 
Montoro, o Instituto do Câncer 
(ICA) e o Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME).
Para comprar, basta acessar o 
site https://www.sortesaude.
com.br/ ou baixar o aplicativo 
disponível para Android e iOS 
ou ainda comprar diretamente 
com um de nossos vendedores 
em Rio Preto. 

Cada cartela custa apenas 
R$ 10.

Paciente em tratamento ganha R$ 150 mil de prêmio do Sorte Saúde do HB

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Brasil recebe 
primeiro lote 
de vacinas 
bivalentes

O Brasil recebeu on-
tem (9) o primeiro lote 
com 1,4 milhão de do-
ses de vacinas bivalentes 
contra covid-19. As doses 
são de fabricação da Pfi-
zer e protegem contra a 
variante Ômicron origi-
nal e a variante BA1. 

Comunicado
Em comunicado, o 

Ministério da Saúde in-
formou que o contrato fir-
mado com o laboratório 
prevê a entrega de todas 
as vacinas disponíveis, 
com as atualizações, e 
aprovadas pela Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). Para 
identificação, os frascos 
das vacinas bivalentes 
têm tampa na cor cinza, 
cada um com seis doses. 

Agora, as doses passa-
rão por avaliação e análi-
se do Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade 
em Saúde. As orientações 
sobre a distribuição, a 
aplicação das vacinas e o 
público-alvo serão divul-
gadas pelo Ministério da 
Saúde, em nota técnica, 
nos próximos dias. 

“Mesmo diante da 
chegada dos novos lotes 
de vacinas, é importante 
reforçar que as doses dis-
poníveis neste momento 
nas salas de vacinação de 
todo Brasil são eficazes 
contra a doença e prote-
gem contra casos graves 
e óbitos. 

Os brasileiros devem 
procurar os postos de 
vacinação mesmo após 
o prazo para a dose de 
reforço”, alertou o Minis-
tério da Saúde. 

Pfizer
Desde o começo da 

campanha contra co-
vid-19, a pasta distribuiu 
mais de 568 milhões de 
doses de vacinas a todos 
os estados e ao Distri-
to Federal. Desse total, 
247,4 milhões são da 
Pfizer.

Da REPORTAGEM

AmAA arrecada brinquedos
O Instituto AmAA, mais co-

nhecido como antigo Alarme, 
está com uma campanha de 
Natal para arrecadar brinque-
dos às crianças atendidas pelo 
projeto social. 

300 crianças
São 330 crianças que fazem 

parte do instituto. Para parti-
cipar da ação ‘’Adote um Sor-
riso”, basta comentar a frase 
“Quero fazer uma criança feliz” 
na publicação fixada do @ins-

tituto.amaa no Instagram. Em 
seguida, a equipe do projeto 
responderá com os detalhes 
até o dia 10 de dezembro. 

Cerca de 30% das crianças 
ainda aguardam por padri-
nhos. 

Ajudar
Os interessados podem 

participar também pelo tele-
fone: (17) 3226-4100. 

A entrega dos brinquedos 
será realizada em uma festa de 

Natal para as crianças, marca-
da para o dia 15 de dezembro, 
no Instituto AmAA. 

Gesto
“A doação é um gesto que 

pode parecer pequeno, mas 
fará grande diferença na vida 
de muitas crianças. Com o 
apoio da população, espera-
mos colocar um sorriso em 
cada rosto delas”, diz Flávio 
Amaro da Silva, presidente do 
Instituto AmAA.

CAMPANHA

Universitários de Rio Preto protestam contra cortes em pagamento de bolsas

Divulgação

Divulgação

Divulgação

redacao@dhojeinterior.com.br

 Em casa
O humorista e apre-

sentador Renato Aragão, 
consagrado pelo perso-
nagem Didi Mocó, de Os 
Trapalhões, teve alta na 
manhã de hoje (9) do Hos-
pital Samaritano, no Rio de 
Janeiro, após internação na 
quarta-feira (7).

Aos 87 anos de idade, o 
comediante estava sob vi-
gilância neurológica depois 
de ter sofrido um acidente 
isquêmico transitório (AIT), 
quadro que apresenta os 
mesmos sintomas de um 
acidente vascular cerebral 
(AVC), mas que se encerram 
sem deixar sequelas. Segun-
do a assessoria de imprensa 
de Renato Aragão, ele passa 
bem e está com a família. 
Em seu perfil no Insta-
gram, o humorista postou 
um vídeo do momento em 
que chegou em casa, sendo 
recepcionado pela família e 
sua cadela de estimação. Ele 
agradeceu o apoio dos fãs.

“Obrigado pelo cari-
nho. Um beijão para todo 
mundo!”, disse, ao lado da 
mulher, Lilian Aragão.

ENTRETENIMENTO

Luto
O percussionista Djalma 

Corrêa, considerado um dos 
maiores da música popular 
brasileira, morreu na noite 
de quinta-feira (8), no Rio 
de Janeiro. A notícia foi 
publicada nas redes sociais 
do Acervo Djalma Corrêa, 
projeto do Núcleo Brasi-
leiro de Percussão com o 
apoio do programa Rumos 
Itaú Cultural. O instrumen-
tista, de 80 anos, havia sido 
diagnosticado com câncer 
de pâncreas e estava em 
tratamento.

Mineiro de Ouro Preto, 
Djalma Côrrea participou 
do início do movimento 
tropicalista, em 1964, ao 
integrar o espetáculo Nós 
por exemplo, em Salvador, 
com nomes como Gilberto 
Gil, Caetano Veloso, Maria 
Bethânia, Gal Costa, Tom 
Zé e Perna. O percussionista 
Djalma Corrêa, considerado 
um dos maiores da música 
popular brasileira, morreu 
na noite de quinta-feira (8), 
no Rio de Janeiro. A notí-
cia foi publicada nas redes 
sociais do Acervo Djalma 
Corrêa, projeto do Núcleo 
Brasileiro de Percussão com 
o apoio do programa Rumos 
Itaú Cultural. O instrumen-
tista, de 80 anos, havia sido 
diagnosticado com câncer 
de pâncreas e estava em 
tratamento.

Divulgação

Divulgação



SAMPAIO
SÉRGIO

amaralsampaio@hotmail.com
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A sede do Sindalquim (Sin-
dicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Fabricação do 
Álcool, Químicas e Farmacêu-
ticos) em Rio Preto vai estar 
fechada a partir do próximo 
dia 15 e retorna ao funciona-
mento no dia 16 de janeiro de 
2023. 

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindicato, 
já é habitual o fechamento da 

FINAL DE ANO

Sede do Sindalquim entra em 
férias coletiva no próximo dia 15

sede neste período do ano, 
onde são dadas férias coletivas 
para os funcionários do sindi-
cato. “Aproveitamos que mui-
tas empresas fazem o mesmo e 
a procura nesta época do ano 
é baixa”, salientou Alves Filho.
Ele alerta que os trabalhado-
res que precisarem fazer suas 
reservas para as Colônias de 
Férias da categoria em Praia 
Grande ou em Sales devem se 

apressar. 
O mesmo recado vale no 

que diz respeito ao jurídico. 
“Caso tenho alguma dúvida 
ou pendencia deve entrar em 
contato o mais rápido possí-
vel”, destacou o presidente do 
Sindalquim.  

Os trabalhadores podem li-
gar no telefone 17 3211-2550 
ou pessoalmente na Avenida 
América, 364, Vila Diniz.

Sérgio SAMPAIO 
amaralsampaio@hotmail.com

CAMPANHA SALARIAL

Frentistas aprovam pauta de 
reivindicações para 2023 
Os frentistas aprovaram em 
assembleia realizada na úl-
tima terça-feira, dia 06, a 
pauta de reivindicações para 
a campanha salarial 2023. A 
assembleia foi também iti-
nerante passando de posto 
em posto de combustível.
Segundo Antônio Marco 
dos Santos, presidente do 
Sindicato dos Frentistas de 
Rio Preto e região, o pedido 
de reajuste aprovado foi de 
100% da inflação do período, 
mais um ganho real de 5%, 
lembrando que a data base 
da categoria é 01º de mar-
ço. Outro ponto diz respeito 
ao reajuste do Tíquete para 
o valor de R$ 28,00 por dia 
trabalho e o Adicional No-
turno é de 30%, atualmente 
este benefício é de 25%.
“O mais importante é a cate-
goria estar junto com o sin-
dicato fortalecendo a luta, 
pois ano que vem teremos a 
negociação que não vai ser 
fácil. Como sempre o patro-
nal deve reconhecer a data 

           O mais im-
portante é a catego-
ria estar junto com 
o sindicato fortale-
cendo a luta, pois 
ano que vem tere-
mos a negociação 
que não vai ser fácil “

“
base e teremos que ir para 
justiça”, salientou Santos.
Estadual – No dia 18 de 
janeiro de 2023 acontece 
uma assembleia geral pro-
movida pela Federação dos 
Frentistas do Estado de São 
Paulo com a participação 
dos 18 sindicatos de fren-
tistas filiados – onde será 
finalizada a pauta final que 
será entregue ao sindicato 
patronal, possivelmente no 
final do mês de janeiro ou 
no máximo no começo de 
fevereiro.

CAMPANHA SALARIAL II 

Fechada Convenção: 
Casas de Diversões 

O SETH (Sindicato dos 
Empregados em Turismo e 
Hospitalidade) fechou a última 
Convenção Coletiva do ano 
nesta semana que se passou.

Segundo Sergio Paranhos, 
presidente do sindicato, com 
data base em 01º de outubro a 
convenção fechada foi do setor 
de Casas de Diversões, o rea-
juste conquistado foi de 7,19%.

“Nós (sindicato) consegui-
mos repor toda a inflação do 
período, fato que foi positivo. 
Pois esse setor foi um dos 
que sofreram muito durante 
a pandemia, porque ficaram 
fechados e não funcionaram. 
Houve realmente uma situação 
muito complicada e com essa 
retomada, a gente consegue 
pelo menos repor a inflação 
do período e refazer os salários 
destes trabalhadores”, salien-
tou Paranhos.

Com o reajuste o novo 
piso da categoria foi para R$ 
1.452,50 e a Cesta Básica para 
R$ 85,72.

Outro ganho diz respeito 
à inclusão do programa Bem 
Estar que tem como objetivo 
ofertas aos trabalhadores de 
Casas de Diversos algumas 

assistências sem custo algum, 
como por exemplo: Kit Natali-
dade, o trabalhador ou traba-
lhadora que tiver um bebê terá 
o direito a esse Kit, abono no 
caso de afastamento do traba-
lhador, assistência por morte 
do trabalho para a família e 
outros itens que fazer parte e 
podem ser verificados na con-
venção disponível no site do 
SETH: www.sindicatoseth.
com.br

O Sincomerciários (Sindi-
cato dos Empregados no Co-
mércio) de Rio Preto e região 
esta com vagas abertas para 
excursão Janeiro de Férias 
para a Colônia de Férias da 
Fecomerciários (Federação 
dos Empregados no Comércio 
do Estado de São Paulo) na 
Praia Grande.

Segundo Selma Ferrassoli, 
vice-presidente do sindicato, 
existem ainda algumas vagas 
disponíveis. A excursão sai 

SINCOMERCIÁRIOS

Excursão Janeiro de Férias 
está com vagas abertas

dia 19 de janeiro com retorno 
no dia 24.

Ela relembra que a Colônia 
foi totalmente revitalizada e 
outra vantagem é que fica a 
poucos metros da praia.

“As reservas já podem ser 
feitas pelo telefone 3214-7171 
ou pessoalmente no Centro de 
Benefícios”, salientou Selma.

Novo complexo de lazer 
dos comerciários e seus fa-
miliares conheçam um pouco 
mais abaixo:
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4844/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto COMUNICA os 
proprietários dos imóveis constantes do presente Edital e abaixo 
relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem executado a 
LIMPEZA DE TERRENO dentro do prazo estipulado por lei e deverão 
recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação 
vigente:
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
CAD Nº: 431670000
MULTA. Nº: 57052
END: AV. CLEBER MIGUEL MELARA, QD 04, LOTE 28, BAIRRO: 
PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: OSWALDO RODRIGUES BARBOSA, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 305129000
MULTA. Nº: 57078
END: R. ARGENTINA, 98, QD 30, LOTE FP/, BAIRRO: JD. AMÉRICA
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
CAD Nº: 431673000
MULTA. Nº: 57051
END: AV. CLEBER MIGUEL MELARA, QD 04, LOTE 31, BAIRRO: 
PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
CAD Nº: 431839000
MULTA. Nº: 57050
END: R. ROSA BENEDICTA TONOLI CERASI, QD 09, LOTE 21, 
BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
CAD Nº: 431672000
MULTA. Nº: 57049
END: AV. CLEBER MIGUEL MELARA, QD 04, LOTE 30, BAIRRO: 
PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS AMORAS II SPE LTDA
COMP: LUIS MARCIO NARDIN
CORR: LUIS MARCIO NARDIN
CAD Nº: 901117000
MULTA. Nº: 57048
END: R. RUDDY SOUZA LIMA, QD 05, LOTE 06, BAIRRO: PQ DAS 
AMORAS II
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CAD Nº: 430797000
MULTA. Nº: 57039
END: R. ERCÍLIA DE CARVALHO GONÇALVES, QD 06, LOTE 20, 
BAIRRO: RES. SETSUL
NOME: F PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: NELSON APARECIDO PELEGRINI
CORR: NELSON APARECIDO PELEGRINI
CAD Nº: 263666000
MULTA. Nº: 57033
END: R. EMILIA VELOSO DE FREITAS, QD 06, LOTE 13, BAIRRO: 
RES. FLÓRIDA PARK
NOME: OSMAR DE SOUZA VILACA
COMP:
CORR: OSMAR DE SOUZA VILACA
CAD Nº: 327548000
MULTA. Nº: 57024
END: R. OFÉLIA LOPES ALVES, QD 13, LOTE 01, BAIRRO: 
RESIDENCIAL MACHADO I
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
CAD Nº: 431830000
MULTA. Nº: 57061
END: R. ROSA BENEDICTA TONOLI CERASI, QD 09, LOTE 12, 
BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
CAD Nº: 431831000
MULTA. Nº: 57060
END: R. ROSA BENEDICTA TONOLI CERASI, QD 09, LOTE 13, 
BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
CAD Nº: 431832000
MULTA. Nº: 57059
END: R. ROSA BENEDICTA TONOLI CERASI, QD 09, LOTE 14, 
BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
CAD Nº: 431833000

01 01 02 03 06

MULTA.  Nº: 57058
END: R. ROSA BENEDICTA TONOLI CERASI, QD 09, LOTE 15, 
BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
CAD Nº: 431834000
MULTA. Nº: 57057
END: R. ROSA BENEDICTA TONOLI CERASI, QD 09, LOTE 16, 
BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
CAD Nº: 431835000
MULTA. Nº: 57056
END: R. ROSA BENEDICTA TONOLI CERASI, QD 09, LOTE 17, 
BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
CAD Nº: 431836000
MULTA. Nº: 57055
END: R. ROSA BENEDICTA TONOLI CERASI, QD 09, LOTE 18, 
BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
CAD Nº: 431837000
MULTA. Nº: 57054
END: R. ROSA BENEDICTA TONOLI CERASI, QD 09, LOTE 19, 
BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
CAD Nº: 431838000
MULTA. Nº: 57053
END: R. ROSA BENEDICTA TONOLI CERASI, QD 09, LOTE 20, 
BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2022.
PALOMA GRAZIELA DE FARIA AVANÇO
Inspetora Fiscal de Posturas Interina
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4845/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto COMUNICA os 
proprietários dos imóveis constantes do presente Edital e abaixo 
relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem executado a 
LIMPEZA GERAL DO PASSEIO E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL 
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: MARIA RITA DOS SANTOS
COMP:
CORR: 
CAD Nº: 318236005
MULTA. Nº: 57022
END: R. BECHARA JOSÉ HAGE, 421, QD 62, LOTE 10, BAIRRO: 
JD. JOÃO PAULO II
NOME: FRANK RONALDO SOARES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 105382000
MULTA. Nº: 57068
END: R. DR.  ANTONIO BELLINI, 182, QD 12, LOTE 04, BAIRRO: 
JD. BOSQUE DA SAÚDE
NOME: MIRIAM MARY MARTINS
COMP: 
CORR: MIRIAM MARY MARTINS
CAD Nº: 107001000
MULTA. Nº: 57067
END: R. ÀNGELO CAL, QD 8, LOTE 1, BAIRRO: JD. MOYSÉS 
MIGUEL HADDAD
São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2022.
PALOMA GRAZIELA DE FARIA AVANÇO
Inspetora Fiscal de Posturas Interina

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4846/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto COMUNICA 
o proprietário do imóvel constante do presente Edital e abaixo 
relacionado, que foi AUTUADO, por não ter executado a LIMPEZA 
GERAL DO PASSEIO PÚBLICO dentro do prazo estipulado por 
lei e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos termos 
da legislação vigente:
NOME: CICERO APARECIDO DE MOURA
COMP: FABRICIO DA MOTA BRONZELI
CORR: FABRICIO DA MOTA BRONZELI
CAD Nº:601788000
MULTA. Nº: 57036
END: R. TOTOIA, QD C, LOTE 09, BAIRRO: AREIA BRANCA
NOME: OSWALDO RODRIGUES BARBOSA, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 305129000
MULTA. Nº: 57079
END: R. ARGENTINA, 98, QD 30, LOTE FP/, BAIRRO: JD. AMÉRICA
NOME: F PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: NELSON APARECIDO PELEGRINI
CORR: NELSON APARECIDO PELEGRINI
CAD Nº: 263666000
MULTA. Nº: 57034
END: R. EMILIA VELOSO DE FREITAS, QD 06, LOTE 13, BAIRRO: 

RES. FLÓRIDA PARK
São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2022.
PALOMA GRAZIELA DE FARIA AVANÇO
Inspetora Fiscal de Posturas Interina

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4847/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA o 
proprietário do imóvel constante do presente edital e abaixo 
relacionado: Para CONSTRUÇÃO DE MURETA E PASSEIO 
PÚBLICO (MURETA DE 30 CM), no prazo de 30 dias, a contar desta 
publicação, nos termos da LEI 9692/06 E LC 650/21 sob pena de 
multa na forma da legislação vigente.
NOME: ROSE MARY FERNANDES
COMP: 
CORR: ROSE MARY FERNANDES
CAD Nº: 310838000
NOT. Nº: 220752
END: R. RITA DE CÁSSIA MORETTI ROSSAFA, QD 14, LOTE 25, 
BAIRRO: BOSQUE DA FELICIDADE
NOME: N LEITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: DEBORA MAKI INATOMI
CORR: N LEITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CAD Nº: 258603000
NOT. Nº: 220537
END: R. APARECIDA FERNANDES DUARTE, QD 4, LOTE 7, 
BAIRRO: LOT. RES. ARY ATTAB
São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2022.
PALOMA GRAZIELA DE FARIA AVANÇO
Inspetora Fiscal de Posturas Interina

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4848/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA os 
proprietários dos imóveis constantes do presente Edital e abaixo 
relacionados: Para LIMPEZA DO PASSEIO (CAPINAGEM E/OU 
VARREDURA), no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos 
termos da LEI COMPLEMENTAR Nº650/21 sob pena de multa na 
forma da legislação vigente:
NOME: VISUAL Q COBRANCAS LTDA ME ENCERRADA
COMP: 
CORR: VISUAL Q COBRANCAS LTDA ME ENCERRADA
CAD Nº:409721000
NOT. Nº: 220889
END: R. DR. GILBERTO LOPES DA SILVA, QD 25, LOTE 08, 
BAIRRO: HIGIENÓPOLIS
NOME: RENATO FERES KFURI
COMP: 
CORR: PATRICIA INES KFURI RUBENS
CAD Nº:409722000
NOT. Nº: 220890
END: R. DR GILBERTO LOPES DA SILVA, QD 25, LOTE 09, 
BAIRRO: HIGIENÓPOLIS
NOME: UNICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: UNICOS COM E ADMINISTRAÇÃO LTDA
CAD Nº:552013001
NOT. Nº: 220764
END: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 
400, QD, LOTE, BAIRRO: FAZ. PIEDADE
São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2022.
PALOMA GRAZIELA DE FARIA AVANÇO
Inspetora Fiscal de Posturas Interina

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4849/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA os 
proprietários dos imóveis constantes do presente edital e abaixo 
relacionados: Para LIMPEZA DE IMÓVEL ABANDONADO E/OU 
EM ESTADO DE ABANDONO, no prazo de 15 dias, a contar desta 
publicação, nos termos da LC 650/21 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente.
NOME: ANTONIO DE PAULA GASPAR, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 220318000
NOT. Nº: 220883
END: R. DEOCLECIANO DE SOUZA VIANA, 230, QD B8, LOTE 13, 
BAIRRO: CONJ. HAB. JD. BELO HORIZONTE – CECAP
NOME: DURVAL GIRALDI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 304663000
NOT. Nº: 220677
END: R. PEDRO BORGHESAM, 821, QD 85, LOTE 12, BAIRRO: 
JD. NAZARÉ
NOME: FLAVIANE PERES FRESNEDA NOGUEIRA
COMP: 
CORR: FLAVIANE PERES FRESNEDA NOGUEIRA
CAD Nº: 306824000
NOT. Nº: 220466
END: R. FEIEZ GATTAZ, 547, QD 15, LOTE 12P/, BAIRRO: JD. 
NAZARÉ
NOME: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA
COMP: JEFERSON GREGORIO BELARMINO
CORR: JEFERSON GREGORIO BELARMINO
CAD Nº: 321686000
NOT. Nº: 220602
END: R. JOSE VERARDI (ZITO), QD 22, LOTE 01, BAIRRO: RES. 
SANTA ANA
NOME: VANDERLEI VICENTE MARTINO
COMP: 
CORR: VANDERLEI VICENTE MARTINO
CAD Nº: 213057258
NOT. Nº: 220887
END: R. WILSON CAMARIN, 315, QD A, LOTE 09, BAIRRO: CONJ. 
HAB. COSTA DO SOL
São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2022.
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PALOMA GRAZIELA DE FARIA AVANÇO
Inspetora Fiscal de Posturas Interina

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4850/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA os 
proprietários dos imóveis constantes do presente Edital e abaixo 
relacionados: Para LIMPEZA DE TERRENO no prazo de 15 dias, 
a contar desta publicação, nos termos da LEI COMPLEMENTAR 
Nº650/21 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: DANIELA REGINA CABELLO
COMP: 
CORR: DANIELA REGINA CABELLO
CAD Nº: 211944000
NOT. Nº: 220541
END: R. MARCÍLIA DIAS BICALHO DO ESPÍRITO SANTO, QD 14, 
LOTE 05, BAIRRO: RET. ELIZEU CARLOS PINTO
NOME: FERNANDO ANTONIO CABELLO
COMP: 
CORR: FERNANDO ANTONIO CABELLO
CAD Nº: 211943000
NOT. Nº: 220540
END: R. MARCÍLIA DIAS BICALHO DO ESPÍRITO SANTO, QD 14, 
LOTE 06, BAIRRO: RET. ELIZEU CARLOS PINTO
NOME: MARIA APPARECIDA COSME
COMP: 
CORR: MARIA APPARECIDA COSME
CAD Nº: 250043000
NOT. Nº: 220194
END: R. JOSÉ OSTERNO DIÓGENES DE AQUINO, QD 27, LOTE 
27, BAIRRO: LOT. RES. PALESTRA
NOME: FABRICIO FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA
COMP: 
CORR: FABRICIO FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA
CAD Nº: 247871000
NOT. Nº: 220901
END: R. FÁBIO PINOTTI BIZAIO, QD H, LOTE 04, BAIRRO: PQ. 
RES. UNIVERSO
NOME: JOSE ARNALDO BIANCO
COMP: CARLOS FERREIRA PESSOA
CORR: CARLOS FERREIRA PESSOA
CAD Nº: 248364000
NOT. Nº: 220721
END: R. JAYME LUIS DA SILVA, QD 01, LOTE 15, BAIRRO: JARDIM 
BIANCO
NOME: RUBENS MARQUES DE LIMA
COMP: R N LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS 
LTDA
CORR: R N LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS 
LTDA
CAD Nº: 212149000
NOT. Nº: 220717
END: R SANTA PAULA, 2526 QD 18, LOTE 05-06, BAIRRO: VILA 
NOSSA SENHORA DA PENHA
NOME: VA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VILA AZUL SPE 
LTDA
COMP: PATRICIA DA COSTA SANTOS
CORR: 
CAD Nº: 434469000
NOT. Nº: 220859
END: R. ROSENEIDE LIMA LINO GONÇALVES, QD 01, LOTE 12, 
BAIRRO: RES. COLINA AZUL
NOME: VISUAL Q COBRANCAS LTDA ME ENCERRADA
COMP: 
CORR: VISUAL Q COBRANCAS LTDA ME ENCERRADA
CAD Nº:409721000
NOT. Nº: 220889
END: R. DR. GILBERTO LOPES DA SILVA, QD 25, LOTE 08, 
BAIRRO: HIGIENÓPOLIS
NOME: RENATO FERES KFURI
COMP: 
CORR: PATRICIA INES KFURI RUBENS
CAD Nº:409722000
NOT. Nº: 220890
END: R. DR GILBERTO LOPES DA SILVA, QD 25, LOTE 09, 
BAIRRO: HIGIENÓPOLIS
NOME: ROSE MARY FERNANDES
COMP: 
CORR: ROSE MARY FERNANDES
CAD Nº: 310838000
NOT. Nº: 220752
END: R. RITA DE CÁSSIA MORETTI ROSSAFA, QD 14, LOTE 25, 
BAIRRO: BOSQUE DA FELICIDADE
NOME: SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
COMP: THOMAZ JEFFERSON COCITO
CORR: THOMAZ JEFFERSON COCITO
CAD Nº: 342156000
NOT. Nº: 220845
END: R. NAIRTON NEGRISOLI, QD 11, LOTE 19, BAIRRO: LOT. 
RES. MONTEREY
NOME: SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
COMP: JOSE ARNALDO RABELO
CORR: JOSE ARNALDO RABELO
CAD Nº: 342227000
NOT. Nº: 220804
END: R. IDALINA VIEIRA FARIAS BIANCHIN, QD 15, LOTE 11, 
BAIRRO: LOT. RES. MONTEREY
NOME: SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
COMP: JOSE ARNALDO RABELO
CORR: JOSE ARNALDO RABELO
CAD Nº: 342226000
NOT. Nº: 220803
END: R. IDALINA VIEIRA FARIAS BIANCHIN, QD 15, LOTE 10, 
BAIRRO: LOT. RES. MONTEREY
NOME: EVANDREIA BUOSI
COMP: 
CORR: EVANDRO CARLOS BUOSI
CAD Nº: 236842000
NOT. Nº: 220708
END: R. SÉRGIO SIGRIST, QD KB, LOTE 01, BAIRRO: JD. NUNES
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: JOSE MARIO SERAFIN DE OLIVEIRA
CORR: JOSE MARIO SERAFIN DE OLIVEIRA
CAD Nº: 236731000
NOT. Nº: 220707
END: R. RENATO PEREIRA DE CAMPOS, QD FB, LOTE 10, 
BAIRRO: JD. NUNES
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: FABRICIO PEZZINI
CORR: FABRICIO PEZZINI
CAD Nº: 345322000
NOT. Nº: 220566
END: R. DALZIRA VIEIRA, QD 10, LOTE 28, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: FABRICIO PEZZINI
CORR: FABRICIO PEZZINI
CAD Nº: 345323000
NOT. Nº: 220567
END: R. DALZIRA VIEIRA, QD 10, LOTE 29, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: JOSE MATIAS REISHTATTER
COMP: 
CORR: JOSE MATIAS REISHTATTER
CAD Nº: 306942000
NOT. Nº: 220502
END: AV. MARIA AGRELLI TAMBURY, QD 48, LOTE 01, BAIRRO: 
JD. NAZARÉ
NOME: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

07 07 08 09 10

COMP: 
CORR: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CAD Nº: 202852005
NOT. Nº: 220918
END: AV. JESUS VILANOVA VIDAL, QD S/N, LOTE 03, BAIRRO: 
RET. LUIZ CARLOS MACHADO CAMPOS
NOME: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMP: 
CORR: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CAD Nº: 202852023
NOT. Nº: 220917
END: AV. JESUS VILANOVA VIDAL, QD, LOTE 04P/, BAIRRO: RET. 
LUIZ CARLOS MACHADO CAMPOS
NOME: SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
COMP: DANIELA CORREA ONIBENI
CORR: DANIELA CORREA ONIBENI
CAD Nº: 342114000
NOT. Nº: 220789
END: R. MIGUEL SOARES DE CASTILHO, QD 10, LOTE 03, 
BAIRRO: LOT. RES. MONTEREY
NOME: SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
COMP: FRANCISCO PEREIRA BARBOSA
CORR: FRANCISCO PEREIRA BARBOSA
CAD Nº: 342110000
NOT. Nº: 220785
END: R. MIGUEL SOARES DE CASTILHO, QD 09, LOTE 23, 
BAIRRO: LOT. RES. MONTEREY
NOME: SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
COMP: FRANCISCO PEREIRA BARBOSA
CORR: FRANCISCO PEREIRA BARBOSA
CAD Nº: 342089000
NOT. Nº: 220782
END: R. GERALDO SILVA, QD 09, LOTE 02, BAIRRO: LOT. RES. 
MONTEREY
NOME: VILA LOBOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: TADEU PEREIRA DE OLIVEIRA
CORR: TADEU PEREIRA DE OLIVEIRA
CAD Nº: 265546000
NOT. Nº: 220697
END: R. MARIA FERREIRA PAIVA, QD 16, LOTE 12, BAIRRO: RES. 
VILA LOBOS
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: LUIZ MELO DA SILVA
CORR: LUIZ MELO DA SILVA
CAD Nº: 345437000
NOT. Nº: 220571
END: AV. MARIA APPARECIDA FALLEIROS DE PAULA, QD 13, 
LOTE 29, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: FDM 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: MARINEIDE PIRES DA SILVA DA FONSECA
CORR: MARINEIDE PIRES DA SILVA DA FONSECA
CAD Nº: 345433000
NOT. Nº: 220562
END: R. JULIANA SOUZA ANGELOTTI, QD 13, LOTE 25, BAIRRO: 
SETVALLEY
São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2022.
PALOMA GRAZIELA DE FARIA AVANÇO
Inspetora Fiscal de Posturas Interina

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4851/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA 
os proprietários dos imóveis constantes do presente Edital e 
abaixo relacionados: Para LIMPEZA GERAL DO PASSEIO E 
FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL, no prazo de 24 horas, a contar desta 
publicação, nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº650/21 sob 
pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: VA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VILA AZUL SPE 
LTDA
COMP: PATRICIA DA COSTA SANTOS
CORR: 
CAD Nº: 434469000
NOT. Nº: 220859
END: R. ROSENEIDE LIMA LINO GONÇALVES, QD 01, LOTE 12, 
BAIRRO: RES. COLINA AZUL
NOME: VANDERLEI VICENTE MARTINO
COMP: 
CORR: VANDERLEI VICENTE MARTINO
CAD Nº: 213057258
NOT. Nº: 220887
END: R. WILSON CAMARIN, 315, QD A, LOTE 09, BAIRRO: CONJ. 
HAB. COSTA DO SOL
NOME: CASTRO NARDI BUFFET LTDA
COMP: 
CORR: CASTRO NARDI BUFFET LTDA
CAD Nº: 519000000
NOT. Nº: 220899
END: AV. OTÁVIO LUIZ DE MARCHI, 215, QD E, LOTE 28 A 31, 
BAIRRO: DIST. IND. WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI
NOME: DEMAR JOIA LOCACAO DE BENS LTDA
COMP: 
CORR: DEMAR JOIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 
TELAS LTDA
CAD Nº: 519001000
NOT. Nº: 220898
END: AV. OTÁVIO LUIZ DE MARCHI, 333, QD F, LOTE 22 A 33 – 
21P/-34P/, BAIRRO: DIST. IND. WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI
São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2022.
PALOMA GRAZIELA DE FARIA AVANÇO
Inspetora Fiscal de Posturas Interina

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4852/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA o 
proprietário do imóvel constante do presente edital e abaixo 
relacionado: Para LIMPEZA GERAL DO PASSEIO PÚBLICO, 
no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos termos da 
LEI COMPLEMENTAR Nº650/21 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente.
NOME: SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
COMP: THOMAZ JEFFERSON COCITO
CORR: THOMAZ JEFFERSON COCITO
CAD Nº: 342156000
NOT. Nº: 220845
END: R. NAIRTON NEGRISOLI, QD 11, LOTE 19, BAIRRO: LOT. 
RES. MONTEREY
NOME: SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
COMP: JOSE ARNALDO RABELO
CORR: JOSE ARNALDO RABELO
CAD Nº: 342227000
NOT. Nº: 220804
END: R. IDALINA VIEIRA FARIAS BIANCHIN, QD 15, LOTE 11, 
BAIRRO: LOT. RES. MONTEREY
NOME: SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
COMP: JOSE ARNALDO RABELO
CORR: JOSE ARNALDO RABELO
CAD Nº: 342226000
NOT. Nº: 220803
END: R. IDALINA VIEIRA FARIAS BIANCHIN, QD 15, LOTE 10, 
BAIRRO: LOT. RES. MONTEREY
NOME: EVANDREIA BUOSI
COMP: 
CORR: EVANDRO CARLOS BUOSI
CAD Nº: 236842000
NOT. Nº: 220708

END: R. SÉRGIO SIGRIST, QD KB, LOTE 01, BAIRRO: JD. NUNES
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: JOSE MARIO SERAFIN DE OLIVEIRA
CORR: JOSE MARIO SERAFIN DE OLIVEIRA
CAD Nº: 236731000
NOT. Nº: 220707
END: R. RENATO PEREIRA DE CAMPOS, QD FB, LOTE 10, 
BAIRRO: JD. NUNES
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: FABRICIO PEZZINI
CORR: FABRICIO PEZZINI
CAD Nº: 345322000
NOT. Nº: 220566
END: R. DALZIRA VIEIRA, QD 10, LOTE 28, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: FABRICIO PEZZINI
CORR: FABRICIO PEZZINI
CAD Nº: 345323000
NOT. Nº: 220567
END: R. DALZIRA VIEIRA, QD 10, LOTE 29, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: JOSE MATIAS REISHTATTER
COMP: 
CORR: JOSE MATIAS REISHTATTER
CAD Nº: 306942000
NOT. Nº: 220502
END: AV. MARIA AGRELLI TAMBURY, QD 48, LOTE 01, BAIRRO: 
JD. NAZARÉ
NOME: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMP: 
CORR: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CAD Nº: 202852005
NOT. Nº: 220918
END: AV. JESUS VILANOVA VIDAL, QD S/N, LOTE 03, BAIRRO: 
RET. LUIZ CARLOS MACHADO CAMPOS
NOME: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMP: 
CORR: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CAD Nº: 202852023
NOT. Nº: 220917
END: AV. JESUS VILANOVA VIDAL, QD, LOTE 04P/, BAIRRO: RET. 
LUIZ CARLOS MACHADO CAMPOS
NOME: SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
COMP: DANIELA CORREA ONIBENI
CORR: DANIELA CORREA ONIBENI
CAD Nº: 342114000
NOT. Nº: 220789
END: R. MIGUEL SOARES DE CASTILHO, QD 10, LOTE 03, 
BAIRRO: LOT. RES. MONTEREY
NOME: SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
COMP: FRANCISCO PEREIRA BARBOSA
CORR: FRANCISCO PEREIRA BARBOSA
CAD Nº: 342110000
NOT. Nº: 220785
END: R. MIGUEL SOARES DE CASTILHO, QD 09, LOTE 23, 
BAIRRO: LOT. RES. MONTEREY
NOME: SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
COMP: FRANCISCO PEREIRA BARBOSA
CORR: FRANCISCO PEREIRA BARBOSA
CAD Nº: 342089000
NOT. Nº: 220782
END: R. GERALDO SILVA, QD 09, LOTE 02, BAIRRO: LOT. RES. 
MONTEREY
NOME: VILA LOBOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: TADEU PEREIRA DE OLIVEIRA
CORR: TADEU PEREIRA DE OLIVEIRA
CAD Nº: 265546000
NOT. Nº: 220697
END: R. MARIA FERREIRA PAIVA, QD 16, LOTE 12, BAIRRO: RES. 
VILA LOBOS
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: LUIZ MELO DA SILVA
CORR: LUIZ MELO DA SILVA
CAD Nº: 345437000
NOT. Nº: 220571
END: AV. MARIA APPARECIDA FALLEIROS DE PAULA, QD 13, 
LOTE 29, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: FDM 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: MARINEIDE PIRES DA SILVA DA FONSECA
CORR: MARINEIDE PIRES DA SILVA DA FONSECA
CAD Nº: 345433000
NOT. Nº: 220562
END: R. JULIANA SOUZA ANGELOTTI, QD 13, LOTE 25, BAIRRO: 
SETVALLEY
NOME: THIAGO RAMOS PEREIRA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 210246003
NOT. Nº: 220639
END: R. SÃO BENEDITO, 2206, QD 04, LOTE D, BAIRRO: VILA 
NOSSA SENHORA APARECIDA
NOME: CENTRO DA PELE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 210246008
NOT. Nº: 220638
END: R. SÃO BENEDITO, 2191, QD PÇA 07P/, LOTE, BAIRRO: 
VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
NOME: MARILDA CATROPA
COMP: 
CORR: MARILDA CATROPA
CAD Nº: 400421000
NOT. Nº: 220627
END: R. REGENTE FEIJÓ, 60, QD 26, LOTE S, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2022.
PALOMA GRAZIELA DE FARIA AVANÇO
Inspetora Fiscal de Posturas Interina

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4853/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, NOTIFICA os 
proprietários dos imóveis constantes do presente edital e abaixo 
relacionados: Para REFORMA DO PASSEIO PÚBLICO, no prazo 
de 30 dias, a contar desta publicação, nos termos da LEI Nº5489/94; 
ART. 8° ABNT; LEI 9692/06; LC 650/21
sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: MARILDA CATROPA
COMP: 
CORR: MARILDA CATROPA
CAD Nº: 400421000
NOT. Nº: 220627
END: R. REGENTE FEIJÓ, 60, QD 26, LOTE S, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
NOME: CASTRO NARDI BUFFET LTDA
COMP: 
CORR: CASTRO NARDI BUFFET LTDA
CAD Nº: 519000000
NOT. Nº: 220899
END: AV. OTÁVIO LUIZ DE MARCHI, 215, QD E, LOTE 28 A 31, 
BAIRRO: DIST. IND. WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI
NOME: DEMAR JOIA LOCACAO DE BENS LTDA
COMP: 
CORR: DEMAR JOIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 
TELAS LTDA
CAD Nº: 519001000
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NOT. Nº: 220898
END: AV. OTÁVIO LUIZ DE MARCHI, 333, QD F, LOTE 22 A 33 – 
21P/-34P/, BAIRRO: DIST. IND. WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI
São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2022.
PALOMA GRAZIELA DE FARIA AVANÇO
Inspetora Fiscal de Posturas Interina

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4854/2022
A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços 
Gerais, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao disposto 
artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal 8.973/03;  
Decreto Municipal nº 12.167/03;  e normas complementares que 
dispõe sobre a cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMÓVEL 
ABANDONADO e, para fins dos artigo 130 e 142 do Código Tributário 
Nacional, NOTIFICA  o proprietário do imóvel abaixo citado, cuja 
notificação foi entregue, ou ainda notificações não entregues por 
falta de endereço de correspondência,  que o prazo final para o  
pagamento à vista sem os devidos acréscimos legais, finda em 
27/12/2022
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os avisos 
serão considerados vencidos e como tal, inscrito em uma única 
parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipalidade a qualquer 
momento cobrar o tributo mediante ação de Execução Fiscal, 
com acréscimo legais, como segue:
PROP: ROZARIA ISABEL DE JESUS ESPOLIO
COMP: 
CORR: ROZARIA ISABEL DE JESUS ESPOLIO
CAD: 2-14432-000
TAXA REF: 56778
END: AV. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 2651, QD 33, LOTE 11, 
BAIRRO: ELDORADO (1ª PARTE)
São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2022.
PALOMA GRAZIELA DE FARIA AVANÇO
Inspetora Fiscal de Posturas Interina
 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4855/2022
A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços 
Gerais, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao disposto 
artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar 
650/21; Decreto 12.167/03; e normas complementares que dispõe 
sobre a cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, para 
fins dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, NOTIFICA  
os proprietários dos imóveis abaixo citados, cujas notificações foram 
entregues, ou ainda notificações não entregues por falta de endereço 
de correspondência, que o prazo final para o  pagamento à vista 
sem os devidos acréscimos legais, finda em 23/12/2022.
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os avisos 
serão considerados vencidos e como tal, inscrito em uma única 
parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipalidade a qualquer 
momento cobrar o tributo mediante ação de Execução Fiscal, 
com acréscimo legais, como segue.
PROP: JOSÉ ARNALDO BIANCO
COMP: CARLOS FERREIRA PESSOA
CORR: CARLOS FERREIRA PESSOA
CAD: 2-48364-000
TAXA REF: 56518
END: R. JAYME LUIS DA SILVA, QD 01, LOTE 15, JARDIM BIANCO
São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2022.
PALOMA GRAZIELA DE FARIA AVANÇO
Inspetora Fiscal de Posturas Interina

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de São José do Rio 
Preto
CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher convoca todas as suas 
conselheiras para a décima quinta reunião ordinária, que será 
realizada no formato on-line, como segue:
Reunião CMDM - Ordinária
Quinta-feira, 15 de dezembro · 14:00 até 16:00
Informações de participação do Google Meet
Link da videochamada: https://meet.google.com/zjt-vyrm-iap
1)De acordo com o Regimento Interno deste Conselho:
As reuniões serão realizadas em primeira convocação com 50% 
(cinquenta por cento) do número de Conselheiras e, após 15 (quinze) 
minutos, com qualquer quórum;  
Perderá o mandato a Conselheira que se ausentar 
injustificadamente a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 
(cinco) alternadas, no decorrer de 01 (um) ano; 
Para efeitos de anotação de presença serão consideradas apenas 
as assembleias ordinárias; 
A justificativa de falta deverá ser apresentada ao e-mail oficial do 
CMDM, conselhomulher@riopreto.sp.gov.br;
Serão justificativas de faltas:
I. Trabalho e férias trabalhistas; 
II. Afastamento devido à licença maternidade e/ou paternidade; 
III. Falecimento de membro da família até 3º (terceiro) grau; 
IV. Afastamento devido à licença gala; 
V. Tratamento médico, pessoal ou de familiar até 3º (terceiro) grau;
VI. Quando a Conselheira estiver em representação oficial do CMDM 
em evento que coincida com a reunião plenária; 
VII. Por motivo de força maior.
2) A pauta da reunião ordinária obedecerá à seguinte ordem: 
I. Aprovação de ata de reunião anterior;
II. Informe dos expedientes pela Mesa Diretora;
III. Relatórios e reavaliações das Comissões de Trabalho;
IV. Balanço das ações dos 16 dias de ativismo;
V. Calendário das reuniões ordinárias de 2023; 
VI. Comissão para elaboração do Plano Municipal;
VII. Ações do Conselho para 2023;
VIII. Outros.
São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2022.

Maria Aparecida Cury
Presidenta do CMDM
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São José do 
Rio Preto
São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2022
CONVOCAÇÃO
Ficam as conselheiras e conselheiros convocados para a 12° Reunião 
Ordinária do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – 
CMPcD, do ano de 2022, que será realizada:
DIA: 13/12/2022 – Terça-Feira
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: IRCT – Instituto dos Cegos
ENDEREÇO: R. Dr. Cleu de Oliveiro Roma, 200 – Jardim Morumbi
As reuniões terão primeira convocação às 09h, podendo ser iniciados 
se contar com 50% (cinquenta por cento) do número de Conselheiros, 
e terão segunda convocação após 10 (dez) minutos, iniciando-se 
com qualquer quórum. Conforme estabelecido no Regimento Interno, 
no artigo 31, a ordem do dia será:
I. aprovação de ata de reunião anterior (atas da reunião ordinária de 
outubro e novembro de 2022); 
II. informe de avisos, comunicados e expedientes pela Mesa Diretora;
III. deliberações da pauta estabelecida na convocação:
a. Continuação de criação das Comissões:
i. Acessibilidade – Lígia, Rodrigo, Cheyla, Claudia, Jatobá e Romiro. 
ii. Comunicação: Carla, Mariana, Ricardo...
iii. Denúncias: Shaila, Lucinéia, Sabrina e Andressa.
iv. Indicadores, Diagnóstico e Planejamento: Sônia, Shaila, Eder....
b. Calendário de reuniões de 2023 com locais para o 1° semestre;
c. Avaliação da atuação do CMPCD em 2022.
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IV. outros assuntos.
Sua presença é muito importante!
Shaila Duduch de Gois
Presidenta
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência - CMPcD

Editais

K-08e09/12

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM 
96/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/20147
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: IMOBILIÁRIA CASA BRANCA DE MONTE 
APRAZÍVEL LTDA
CNPJ sob nº 59.852.046/0001-81
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o 
prazo de vigência do contrato de locação de um imóvel localizado na 
Rua Presidente Vargas, nº 661, centro, CEP 15150-000, na cidade 
de Monte Aprazível (SP), para fins de funcionamento do Cartório 
Eleitoral, nos termos do CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL/SP E 
A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO JUIZO DA 077ª ZONA ELEITORAL 
– MONTE APRAZÍVEL assinado em 10/10/2017, conforme no art. 57, 
II, da Lei nº 8.666/93.

VALOR GLOBAL: O valor mensal da locação terá um reajuste de 
6,51%  do IGP-M, e passará a ser R$2.393,55 (dois mil, trezentos 
e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando 
este termo aditivo o VALOR GLOBAL de R$28.722,60 (vinte e oito 
mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos). Para o 
exercício de 2022 será pago a quantia de R$2.393,55 (dois mil, 
trezentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos), e para 
o exercício de 2023 a quantia de R$26.329,05 (vinte e seis mil, 
trezentos e vinte e nove reais e cinco centavos). 

VIGÊNCIA: 10 de novembro de 2023.
Monte Aprazível, 10 de novembro de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADM 84/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: ENNOVARE COMERCIAL MÓVEIS E 
BRINQUEDOS LTDA
CNPJ sob nº 47.436.490/0001-37
OBJETO: Aquisição de brinquedos diversos destinados a distribuição 
nas CEMEI’s 

VALOR GLOBAL: R$17.501,20 (dezessete mil, quinhentos e um 
reais e vinte centavos)

VIGÊNCIA: 07 de abril de 2023.

Monte Aprazível, 07 de dezembro de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETJARDIM SCHMITT LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 31.762.872/0001-10, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, 
Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a lei nº 6.766/79 e artigo 62, 
da Lei 13.097/2015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os Promissários Compradores 
dos lotes localizados no Empreendimento “SETJARDIM ( ENG.SCHMITT)”, abaixo 
relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma 
pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, 
no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, 
tendo em vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela 
presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das 
sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando 
eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de 
qualquer comunicação futura. 
 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
VLADEN JOSE BATISTA DE SOUZA 29.412.744-6 137.041.348-30 12 19 
VLADEN JOSE BATISTA DE SOUZA 29.412.744-6 137.041.348-30 12 20 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa privada 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.749.878/0001-03, estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, 
Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETLIFE II 
MIRASSOL”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial 
promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não 
sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de 
publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do 
número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida 
originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que 
ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação 
ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado 
entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 
 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
PEDRO CRUZ COSTA 238744048 775.044.299-53 13 06 

BIANCA ESTEVO 524836991 006.313.099-85 02 12 
DARA GOMES 562802988 237.314.548-07 15 28 
DARA GOMES 562802988 237.314.548-07 15 29 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR LOTEAMENTOS LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
31.652.330/0001-95, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de 
São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a lei nº 6.766/79 e artigo 62, da Lei 13.097/2015, 
resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os Promissários Compradores dos lotes localizados 
no Empreendimento “PARQUE DAS FLORES – LTS RES (MIRASSOL)”, abaixo relacionados, 
considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou 
infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no endereço 
supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em 
vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, 
ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das 
sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando 
eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de 
qualquer comunicação futura. 
 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
PATRICIA LUZIA APOLINARIO 255948852 159.275.658-16 25 18 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

 
EDITAL DE LEILÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 

 

O CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos termos do 
artigo 15º, parágrafos 1º e 2º e artigo 112, parágrafo único do Estatuto Social, 
comunica a quem possa interessar, que em 12/12/2022, segunda-feira, às 18:00 
horas, na sede social na Rua Siqueira Campos, nº 2943, Centro, estará promovendo 
leilão de 50 (cincoenta) títulos patrimoniais, série “A”, objeto dos artigos citados. 
 

Os interessados na compra deverão apresentar proposta, por escrito, em 
envelope lacrado, endereçado ao Clube Monte Líbano, com o nome do remetente, até o 
dia 12/12/2022, às 18:00 horas, na secretaria do clube na Rua Siqueira Campos, 
nº 2943, centro, ou através do e-mail: secretaria@montelibanoriopreto.com.br ou 
WhatsApp 17 99224-8822 que serão abertas e classificadas em seguida. 

 
O valor mínimo para o lance será de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos), à 

vista, ou em 04 (quatro) vezes, no cartão, já incluso o valor da taxa estatutária de 
transferência, ficando a cargo do comprador o pagamento da taxa de custeio e outras 
contribuições devidas ao clube a partir de 10 de janeiro de 2.023, independente da 
aprovação da proposta de associado pela Diretoria, com vencimento no dia 
10/01/2023. 

 
Nos termos do disposto no artigo 21, parágrafo 5º, do Estatuto Social, não 

serão aceitas propostas de pessoas que tenham passivo com a associação. 
 
O clube reserva-se o direito de não aceitar propostas que não correspondam 

aos seus interesses. 
 

  São José do Rio Preto, 09 de dezembro de 2022. 

 
 

Hugues Rezende Souza     Marco Aurélio Marchiori 
         Presidente                             Diretor Secretário 
 
 
Dani Ricardo Batista Matheus   Newton Carlos de Souza Bazzetti 
 Diretor de Assuntos Jurídicos            Diretor Financeiro 

  

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
         Rua Honduras, nº. 227 – Jardim Alto Rio Preto 
         São José do Rio Preto – SP CEP: 15020-210 
         Tel./Fax: (17) 3234-4562 / (17)3233-1781 
         E-mail: sinproriopreto@sinproriopreto.org.br 

 
  
  

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REIÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL 

Pelo presente edital, ficam convocadas as Professoras e os Professores e Técnicos de Ensino empregados 

no SESI-RP e no SENAI-RP e, sindicalizados ou não, nos municípios de Adolfo, Bady Bassit, Bálsamo, Cedral, 

Guapiaçú, Icém, Ipiguá, Jaci, Jales,José Bonifácio, Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, 

Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Onda Verde, Poloni, Potirendaba, São José do rio 

Preto, Ubarana, Uchoa, União Paulista, base territorial do Sindicato dos Professores, inscrito no CNPJ sob o 

nº 56.359.482/0001-25, devidamente registrado no CNES do M.T.E, Registro Sindical nº 915.027.42286564-4, 

com sede à Rua Honduras, 227, Jardim Alto Rio Preto observando a fundamentação para assembleia na 

modalidade virtual, para a Assembleia Geral Extraordinária Virtual que se realizará no dia 12 de dezembro 

de 2022 às 18:00 horas , em primeira convocação com o quórum estatutário de presentes, ou às 19:00 

horas, em segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes, por meio da plataforma 

remota Google Meet, cujo link para acesso será encaminhado aos Professores, Professoras e Técnicos de 

Ensino que o solicitarem, mediante cadastro comprobatório de sua condição de trabalhador(a) no SESI-

SP/SENAI-SP, na base territorial do Sindicato, no seguinte endereço eletrônico: 

https://meet.google.com/scy-czwf-eij impreterivelmente até o horário definido para a primeira 

convocação, acima referido. A assembleia convocada nos termos e condições estabelecidas no presente 

edital tem a finalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

A) Elaboração da pauta de reivindicações das Professoras, Professores e Técnicos de Ensino 

empregados no SESI-RP e no SENAI-RP para a data-base de 01/03/2023; 

São José do Rio Preto, 09 de dezembro 2022. 

Edmar Delmaschio 

Presidente 
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Na semifinal
A Argentina está classificada para a semifinal da Copa do 
Mundo do Catar. A vaga veio com a vitória de 4 a 3 sobre a 
Holanda na disputa de pênaltis, após as equipes ficarem 
no 2 a 2 com a bola rolando. A partida foi disputada nesta 
sexta-feira (9) no Estádio de Lusail, em Doha.

Para ser hexacampeão era 
preciso não ser pela sexta vez 
eliminada na fase de quar-
tas-de-final. E a Seleção de 
2022 não conseguiu quebrar 
esse tabu. No estádio Cidade 
da Educação, a maior parte 
dos 44 mil torcedores vestia 
amarelo. Mesmo que nem 
todos fossem brasileiros, a 
preferência era para que o 
Brasil voltasse a uma semifinal 
de Copa depois de oito anos. 
Mas torcida não ganha jogo.

No 1º tempo, a Seleção per-
deu muito tempo estudando o 
adversário. Tanto que, só aos 
20 minutos, em uma jogada 
individual de Neymar, o Brasil 
incomodou a defesa croata. O 
chute, no entanto, saiu fraco 
e no meio do gol. A lentidão 
caracterizou os 45 minutos 
iniciais e a boa marcação na 
intermediária dificultou a in-
filtração da Seleção. Para pio-
rar, os croatas eram rápidos 
no contra-ataque, tentando 
sempre o cruzamento para 
Perisic.

Aos 41 minutos, Neymar 
cobrou uma falta com curva e, 
novamente, o goleiro Livako-
vic encaixou sem problemas. 
Era muito pouco.

Dessa forma, como se fosse 

O técnico Tite afirmou, em 
entrevista coletiva concedida 
nesta sexta-feira (9), que encer-
ra seu ciclo na seleção em paz, 
mesmo após desclassificação 
nas quartas de final da Copa 
do Catar após derrota para a 
Croácia na disputa de pênaltis. 
Esta foi a segunda oportunida-
de na qual a seleção brasileira 
foi eliminada nesta fase de um 
Mundial sob o comando do 
treinador (em 2018, o algoz foi 
a Bélgica).

“A derrota foi dolorida, mas 
estou em paz comigo mesmo. 
É o fim de ciclo. Eu já havia 
anunciado há mais de um ano e 
meio, não sou um cara de duas 
palavras. Não estava jogando 
para vencer e depois fazer dra-
ma para ficar”, declarou.

Apesar da dolorida derrota, 
de 4 a 2 nas penalidades máxi-
mas, após igualdade de 1 a 1 no 
tempo extra no Estádio Cidade 
da Educação, Tite afirmou que 
a campanha no Catar deixa ao 
menos um legado, o início de 
uma nova geração na seleção 
brasileira: “Tem uma geração 
bonita surgindo. Ela vai se 
fortalecer nas adversidades, no 
crescimento”.

O comandante da seleção 
brasileira também foi questio-
nado sobre o gol sofrido por 
sua equipe já aos 11 minutos do 
segundo tempo da prorrogação, 
que levou ao empate no mar-
cador e à disputa de pênaltis. 
“Não acho que nos desorgani-
zamos. Primeiro, estávamos em 
uma ação ofensiva, colocando 

Tite afirma que encerra seu ciclo 
na seleção brasileira em paz

ACABOU

volume na frente, e a jogada foi 
quebrada. Após ela ser quebra-
da e pressionada, tivemos com 
o Pedro a infiltração do Fred, 
uma bola espirrada na frente. 
O Danilo dá e volta, e nesse vai 
e vem uma bola puxa fundo. 
Conseguimos voltar e fechar a 

parte central do campo, mas 
a bola veio para trás. Houve a 
finalização, desvio e entrou, em 
uma única finalização”.

Outro assunto abordado foi 
a opção de deixar Neymar para 
realizar a última cobrança de 
pênalti da série inicial (como 
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Mirassol anuncia reforços 
para o Paulistão

Tite confirma que deixará a seleção após derrota na Copa

De olho no Campeonato 
Paulista de 2023, o Mirassol 
anunciou dois novos reforços 
para o meio-campo. O pri-
meiro vem diretamente da 
região: o meia Danielzinho, 
28 anos, que jogou a Série B 
do Campeonato Brasileiro pelo 
Novorizontino. Além do Tigre, 
o atleta soma passagens por 
Paraná, Ferroviária e Sampaio 
Correa.

Outro reforço confirmado 
é o volante Zé Mateus, 27 
anos. O jogador foi revelado 
pelo Palmeiras e vinha atu-
ando pelo Brusque na última 
temporada. Atualmente, o 
Mirassol está realizando os 
treinamentos de pré-tempo-
rada. Segundo técnico Ricardo 
Catalá, os jogadores que estão 
se juntando ao elenco chegam 
em sua maioria com o contra-

to de um ano, para evitar um 
desmanche da equipe entre 
o fim do estadual e início do 
Brasileiro.

“Estamos tentando montar 
um elenco que dure até o fim 
do ano, que tenha respon-
sabilidade de representar o 
Mirassol em todas as compe-
tições do ano. Quem vai ficar 
ou não vai ficar, o futuro a 
Deus pertence. A maior parte 
dos atletas estão vindo com 
contrato até o fim do ano e é 
obviamente o desenrolar do 
ano vai dizer se todos ou se a 
maior parte permanecerão”, 
afirmou Catalá.

Nas redes sociais, o clube 
revelou que o atacante Silvi-
nho passou por uma cirurgia 
no pé esquerdo. A previsão de 
retorno aos gramados é de dois 
a três meses. O Mirassol es-
treia no dia 15 de janeiro con-
tra o Santos na Vila Belmiro.
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Sonho do hexa chega ao fim: Brasil 
perde nos pênaltis para a Croácia

COPA DO CATAR

Após 1 a 1 na prorroga-
ção, seleção é superada 
por 4 a 2

Agência BRASIL

Neymar marcou gol mas não evitou a derrota nos penaltis

a Croácia foi mais efetiva, o 
camisa 10 do Brasil nem chegou 
a bater o seu pênalti): “Neymar 
é o quinto e decisivo pênalti. 
Fica com a maior pressão o jo-
gador que tem mais qualidade 
e a [força] mental para fazer a 
cobrança”.

Vinicius LIMA

um jogo de xadrez, o irritante 
empate em 0 a 0 foi mantido 
até o final do 1º tempo, sem 
que ninguém tivesse uma 
oportunidade clara de gol e, 
o mais preocupante para o 
Brasil, sem que o ponta Raphi-
nha conseguisse aparecer na 
partida. Em cinco jogos nesta 
Copa, foi a quarta vez em que o 
placar em branco permaneceu 
durante os 45 minutos iniciais. 
As palavras de Tite e de Zlatko 
Dalic nos vestiários seriam de-
cisivas para definir o vencedor.

Com 2 minutos do 2º tem-

po, Richarlison, na pequena 
área, completou um cruzamen-
to rasteiro e o goleiro Livakovic 
tirou com o pé. Aos 9 minutos, 
novamente, Livakovic impede 
um gol de Neymar com o pé di-
reito. E, como era previsto, Tite 
tirou o inoperante Raphinha 
e colocou Antony; substituiu 
Vinícius Júnior por Rodrygo; 
e trocou Richarlison por Pedro.

Aos 20 minutos, mais uma 
chance desperdiçada: Paquetá 
brigou pela bola dentro da 
área e Livakovic colocou à 
corner. Aos 34 minutos, foi 

Paquetá quem chutou rasteiro 
e Livakovic encaixou firme. O 
Brasil não estava inspirado, 
mas as alterações melhoraram 

a equipe, embora não como 
Tite imaginava. Ou seja, tudo 
facilitava a marcação croata, 
especialmente a ausência de 

chutes de fora da área da Sele-
ção. Por outro lado, era visível 
que os europeus empurravam 
a partida para a prorrogação.

O objetivo da Croácia foi 
alcançado. Mais meia hora 
de jogo (algo corriqueiro para 
a equipe de Zlatko Dalic, que 
também enfrentou prorroga-
ção e pênaltis contra o Japão 
nas oitavas-de-final) e a par-
tida continuou com a linha 
de ataque brasileira batendo 
no muro croata. Até que, aos 
15 minutos do 1º tempo do 
tempo extra, Neymar fez ta-
belinha com Paquetá, recebeu 
na frente, driblou Livakovic e 
chutou no alto. Era o gol do 
Brasil! 1 a 0!

No 2º tempo da prorroga-
ção, quem ficou com a posse 
de bola foi a Croácia. Afinal, 
seus jogadores precisavam 
atacar pela primeira vez no 
jogo inteiro. E não foi difícil 
para a vice-campeã empa-
tar a partida. Em apenas 11 
minutos eles chegaram ao 
gol: cruzamento rasteiro da 
esquerda, Petkovic chutou, a 
bola desviou em Marquinhos 
e tirou as chances de defesa de 
Alisson: 1 a 1. Vieram os pê-
naltis que eles tanto queriam.

Tite errou até mesmo na 
ordem dos pênaltis. Neymar, o 
melhor cobrador, foi colocado 
para bater apenas o quinto 
tiro e acabou nem sendo uti-
lizado… Vlasic, Majer, Modric 
e Orsic fizeram quatro gols. 
O Brasil desperdiçou logo a 
primeira cobrança.
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