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Prefeitura recebe R$ 102 milhões 
em repasses de IPVA e ICMS

DOE E AJUDE

Hemocentro 
continua com 
estoque de 
sangue crítico
O Hemocentro de Rio Preto 
realizou na última semana 
uma campanha para atrair 
doadores no período de 
Carnaval, já que o número 
de doações costuma cair, 
ao mesmo tempo em que 
a demanda aumenta. Se-
gundo a instituição, houve 
um aumento de 68% nas 
doações nesses dias, porém 
não o suficiente para fazer 
como que os estoques saís-
sem dos níveis críticos.              
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PROJETO

Motoristas de 
aplicativos criticam 
faixa de ônibus 
para taxistas

IRPF

Receita 
estima 121 mil 
declarações 
em Rio Preto

EM CRIANÇAS

SP ultrapassa 
marca de 3 
milhões de 
doses aplicadas

O prazo para a declaração 
de imposto de renda tem 
início na próxima segunda-
-feira (7) e a Receita Fede-
ral prevê uma estabilidade 
no número de declarações 
em comparação com o ano 
passado. Portanto a expec-
tativa de declarações em 
Rio Preto segue a mesma 
de 2021, com 121.108. No 
Estado de São Paulo como 
um todo são esperadas 11 
milhões de declarações. 
                     CIDADES Pág.4

O Estado de São Paulo 
ultrapassou marca de 3 
milhões de doses da vacina 
contra Covid-19 aplicadas 
nas crianças de 5 a 11 anos. 
Até a manhã desta quarta-
-feira (2), 67,7% das crian-
ças já iniciaram a vacinação 
e 9,4% já tem esquema 
vacinal completo. Todos 
os municípios já recebe-
ram doses suficientes para 
vacinar 100% do público 
infantil com pelo menos 
uma dose. CIDADES  Pág.4

SEM CINTO DE SEGURANÇA
Em um balanço parcial divulgado pela Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) de Rio Preto foi registrado que a 
falta do uso do cinto de segurança foi a infração campeã 
nesta ‘Operação Carnaval’. No feriado prolongado foram 
fiscalizados 167 veículos e 175 pessoas.CIDADES Pág.5

Gol terá voos diários para Guarulhos
A Gol Linhas Aéreas informou que uma nova rota São José do Rio Preto-Guaru-
lhos começará a ser realizada a partir deste domingo.  O voo de Guarulhos para 
Rio Preto sairá sempre às 14h30 e chegará em Rio Preto por volta das 17h15. Já 
os voos de Rio Preto decolam às 11h10 e aterrissam em Guarulhos às 13h50. Vale 
ressaltar que há uma escala em Ribeirão Preto. A Gol também opera a rota Rio 
Preto-Brasília na cidade.                                                                               CIDADES  Pág.5

Grupo de motoristas por 
aplicativo de Rio Preto 
promete pressionar os 
vereadores contra apro-
vação do projeto de lei que 
concede a permissão de 
uso das faixas exclusivas 
de ônibus do transporte 
coletivo para os taxistas.  
       POLÍTICA Pág.3

Divulgação
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DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

A empresa foi notificada pelo órgão 
na terça-feira (22) com o objetivo de 
apresentar explicações sobre as recla-
mações recebidas  
 CIDADES. Pág.4

PROCON COBRA 
MARCENARIA

Divulgação

A Prefeitura de Rio Preto 
arrecadou nos dois pri-
meiros meses deste ano R$ 
102,6 milhões com os re-
passes financeiros referen-
tes ao recolhimento para o 
Estado do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) e Im-
posto Sobre Propriedade 
de Veículos Automotivos 
(IPVA). Foram R$ 47,5 mi-
lhões de repasses estaduais 
referentes a participação 
no ICMS e R$ 55,1 milhões 
do IPVA. Os repasses são 
liberados de acordo com os 
respectivos Índices de Par-
ticipação dos Municípios. 
      POLÍTICA  Pág.3

JOGO - O Mirassol venceu o Grêmio e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil, eliminando o time gaúcho, mas perdeu o técnico Eduardo Baptista. ESPORTES Pág.6

Sessões da 
Câmara hoje 
analisam 
veto e quatro 
projetos

LEGISLATIVO

POLÍTICA Pág.3

AÉREO

Marcos Freitas

Divulgação
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Enquanto o ser huma-
no vive sob o espesso véu 
da ignorância espiritual, a 
matéria pode encarnar o 
papel de vilã e nos falar de 
guerra, destruição, perver-
são, doença... Nada mais 
contemporâneo, basta que 
se vejam as manchetes de 
jornal. Contudo, à medida 
que as criaturas se aproxi-
marem do seu Criador pelo 
exercício da Fraternidade 
Ecumênica entre elas, por-
que “Deus é Amor” (Primei-
ra Epístola de João, 4:8), e 
isto é Religião no sentido 
mais exalçado, as mentes 
tornar-se-ão mais aptas a 
entender a natureza espiri-
tual da própria matéria, ele-
vando-a conscientemente 
à condição de instrumento 
evolutivo do Espírito, para 
que ela, então, nos fale de 
Vida, Amor, Criação, Fra-
ternidade, Espiritualidade, 
primacialmente Ecumê-
nica.

Quem vive procurando 
satisfações materiais ape-
nas, quem fica pulando de 
galho em galho, feito maca-
co, acaba levando chumbo, 
como repete o meu velho Ir-
mão Achilles de Andrade de 
Souza (1913-1991), valente 
Legionário da Boa Vontade 
de Deus. Isto é, tal pessoa 
nunca se sentirá feliz em 
sua inteireza; sempre lhe 
faltará alguma coisa: aquilo 
que lhe suplica o Espírito 
Eterno. (...) Enquanto ele 
for menoscabado, a violên-
cia crescerá. (...) É preciso 
aliar à Instrução a Educa-
ção e mais: a Reeducação 
que visa, antes de tudo, ao 
Espírito, como esclarecia o 
saudoso criador da LBV, Al-
ziro Zarur (1914-1979).

ARTIGO

O período de Carnaval sem-
pre constituiu uma das come-
morações mais tradicionais 
no Brasil. Aqueles que não são 
contagiados pelo clima e pela 
euforia carnavalesca, aprovei-
tam o feriado para descansar 
e para viajar com a família. 
Por outro lado, os amantes do 
sambódromo e das escolas de 
samba utilizam todas as suas 
energias para manter o ritmo 
e a alegoria de Carnaval. 

Com a evolução da pande-
mia, os tradicionais desfiles de 
Carnaval, especialmente em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, foram 
temporariamente suspensos. 
Entretanto, foliões e blocos 
isolados de rua ainda podem 
ser vistos em algumas regiões do 
país. Apesar do feriado atípico, 
algumas pessoas optaram por 
viajar e descansar, enquanto 
outras permaneceram em suas 
residências e mantiveram suas 
atividades no trabalho. 

De um modo geral, o Car-
naval ocorre em um período 
de altas temperaturas e al-
gumas recomendações são 
necessárias com o intuito de 
preservar a saúde do sistema 
circulatório. A atenção durante 
o Carnaval deve ser redobrada, 
em especial com as pernas, 
para evitar intercorrências 
circulatórias durante o feriado.

Cuidado com a 
desidratação

 
As altas temperaturas pre-

dispõem ao quadro clínico de 
desidratação, em especial para 
aquelas pessoas que estão par-
ticipando de foliões e blocos 
isolados de rua. A desidratação 
favorece o surgimento de dores 
nas pernas e câimbras e pode 
constituir uma importante 
causa de trombose venosa pro-
funda. O consumo de líquidos 
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é essencial, acompanhado do 
uso de roupas leves e arejadas.

Cuidado com a ali-
mentação e com o se-

dentarismo

Durante o feriado, aqueles 
que optaram por permanecer 
em suas residências, geral-
mente acabam consumindo 
mais alimentos condimenta-
dos e ricos em açúcares e re-
alizam pouca atividade física. 
O relaxamento físico e mental 
está associado ao maior con-
sumo de chocolate e ao maior 
tempo de repouso. Descanso 
e boa alimentação são impor-
tantes, entretanto, deve existir 
o equilíbrio com momentos de 
atividade física, mesmo que 
leve. Caminhadas leves, pas-
seios de bicicleta e passeios no 
shopping são alternativas para 
quem deseja manter a ativida-
de física durante o carnaval.

Cuidado com a 
musculatura das 

pernas

Se você não está condicio-
nado ou não está treinando 
regularmente, cuidado com 
a musculatura das pernas. 
Atividades físicas intensas 
predispõe a lesões musculares, 

que podem evoluir para dores 
nas pernas, inchaço e endure-
cimento da panturrilha. Além 
disso, sempre existe o risco de 
trombose venosa profunda, 
especialmente naqueles que 
positivaram para Covid.

Atenção durante as 
viagens prologadas

As viagens prolongadas de 
carro ou avião aumentam o 
risco de eventos tromboem-
bólicos. Permanecer mais de 
três horas na mesma posição 
lentifica o sistema circulatório, 
predispondo a formação de co-
águlos sanguíneos que podem 
ocluir o sistema venoso, pre-
judicando o retorno venoso do 
sangue para o coração. Dores 
nas pernas e inchaço durante 
ou após as viagens de carro ou 
avião devem ser acompanha-
das por avaliação médica.

Cuide da beleza das 
suas pernas 

Não tenha medo de exibir 
suas pernas na praia ou de 
usar uma saia curta. Vasinhos 
e varizes podem ser tratados 
atualmente com técnicas mo-
dernas. O laser transdérmico 
representa uma destas tecno-
logias. 

Povo liberto

U m povo educado, ou melhor, reeducado na Frater-
nidade Ecumênica é uma grei liberta. É essencial ao 
progresso das massas populares que elas cresçam 
cada vez mais instruídas, educadas e espiritualiza-

das, pois, sem Amor e espírito solidário, não poderá haver 
qualquer sociedade em paz, portanto, com o ingresso a uma 
vida digna e mais auspiciosa, material e moralmente falando.

Malcolm X (1925-1965), islâmico, um dos grandes líderes 
negros norte-americanos, ao suplantar as contrariedades de 
sua inicialmente violenta e, por todo o percurso, sofrida exis-
tência, concluiu: “As únicas pessoas que realmente mudaram 
a história foram as que mudaram o pensamento dos homens 
acerca de si mesmos”.

Seu exemplo aqui é corroborado por suas atitudes. Ele 
mesmo, ao viajar a Meca, percebeu que era possível conviver 
com pessoas de diferentes origens, opostamente ao que pen-
sava. Ao voltar aos Estados Unidos, passou, para surpresa de 
muitos, a dirigir-se não só aos afrodescendentes, mas, sim, 
as diversas etnias, algo que o notável pastor norte-america-
no Martin Luther King Jr. (1929-1968), líder carismático, já 
compreendera e praticava.

Alziro Zarur (1914-1979), saudoso fundador da Legião da 
Boa Vontade, proclamava que “governar é ensinar cada um 
a governar a si mesmo”.

O jornalista e poeta cearense Paula Nei (1858-1897), 
muitas vezes injustamente lembrado apenas pela sua vida 
boêmia no Rio de Janeiro da belle époque*1, provou, contudo, 
entre outras qualidades, ser um ardoroso defensor do fim da 
escravidão no Brasil. Escreveu o seguinte, em carta de 10 de 
janeiro de 1881, endereçada aos fundadores da Sociedade 
Cearense Libertadora e publicada na seção “Página do Povo” 
do jornal Libertador, editado em Fortaleza/CE:

“No seio da sociedade ‘Dezenove de Outubro’, quando 
me dirigia àqueles colegas que comigo trabalhavam para 
a comemoração de uma data gloriosa na vida da mocidade 
cearense estudiosa, entendia, e repetia até, com demasiada 
insistência, que nenhum ato poderia mais e melhor significar 
nossas homenagens ardentes e nossas admirações sinceras 
por um dia tão faustoso, do que livrar das cadeias da ignóbil 
escravidão um indivíduo qualquer, que, transformado em 
cidadão no dia seguinte, e mais tarde educado no conheci-
mento dos seus direitos e dos seus deveres, pudesse auxiliar 
e honrar a sociedade com as luzes do seu espírito”.

Em 1980, assegurei que a verdadeira alforria do ser hu-
mano ou, avançando ainda mais, do Espírito Imortal do indi-
víduo será aquela fortalecida pela cultura do respeito mútuo, 
cuja riqueza consiste na multiplicidade de ideias em favor 
da harmonia entre todos. E reitero: não há outro caminho 
que não seja o da Instrução e da Educação, iluminadas pelo 
sentido da Espiritualidade Ecumênica, que é Amor e Justiça, 
Ciência e Amor, para todas as etnias. Não nos esqueçamos 
ainda de que a boa saúde, física e da mente, é fundamental 
à conquista, por exemplo, de um bom emprego. Libertar-se 
significa ter, acima de tudo, discernimento espiritual.

Pedro Apóstolo nos enche o Espírito da Sabedoria Divina 
ao nos conclamar, em sua Segunda Carta, 1:2 a 8:

“Crescendo no Conhecimento de Deus
“2 Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno Co-

nhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor.
“3 Seu Divino Poder nos deu tudo de que necessitamos 

para a vida e para a piedade, por meio do pleno Conhecimento 
Daquele que nos chamou para a Sua própria glória e virtude.

“4 Dessa maneira, Ele nos deu as Suas grandiosas e pre-
ciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem 
coparticipantes da Natureza Divina e fugissem da corrupção 
que há no mundo, causada pela cobiça.

“5 Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua 
fé a virtude; à virtude o conhecimento;

“6 ao conhecimento o domínio próprio; ao domínio pró-
prio a perseverança; à perseverança a piedade;

“7 à piedade a fraternidade; e à fraternidade o amor.
“8 Porque, se essas qualidades existirem e estiverem 

crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês sejam 
inoperantes e improdutivos no pleno conhecimento de Nosso 
Senhor Jesus Cristo”.

Que assim seja!
Observaram bem, ó Cidadãos do Espírito?!
Não queiramos ser nós “inoperantes e improdutivos 

no pleno conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo”. Por 
isso, eduquemos em nós essas qualidades da Alma espiritu-
almente esclarecida.

Belle époque — Ao citar o poeta Francisco de Paula Nei, 
seu nome completo, o autor se refere ao período de cultura 
cosmopolita na Europa, entre 1871 e 1914, que percorreu a 
vida carioca, influenciando-a.

José de Paiva Netto ― 
Jornalista, radialista e 
escritor.
paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

ARTIGO

Pauléra, sobre projeto para taxistas usarem faixas de ônibus

Autor do segundo gol do Leão, o atacante Fabrício Daniel

“

“

“

“
           Embora os investimentos em veículos de transportes coletivos vêm 
crescendo, o mesmo, está longe de proporcionar o nível de conforto do au-
tomóvel. Neste sentido, a presente propositura visa trazer segurança jurí-
dica e mobiliada aos taxistas e consequentemente seus usuários e em nada 
prejudica o sistema viário tão pouco a circulação dos coletivos

           A gente lutou bastante pelo resultado, fomos dignos da vitória e des-
de quando eu cheguei no Mirassol eu tinha publicado nas minhas redes so-
ciais que eu vir o clube deixar legado e é isso que estou fazendo, junto com 
meus companheiros, de todo o staff, a gente vem conquistando e trazendo 
o Mirassol com mais evidência no cenário brasileiro

Cinco dicas para 
manter os cuidados 
com a circulação 
durante o Carnaval
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Política RG para doadores
Nova Carteira de Identidade que come-
çou ser emitida ontem permite anotar 
condição de doador de órgãos 

Desde ontem
INSS retoma atendimento presencial 
sem necessidade de agendamento 
prévio pelo constribuinte

A Prefeitura de Rio Preto 
arrecadou nos dois primeiros 
meses deste ano R$ 102,6 mi-
lhões com os repasses financei-
ros referentes ao recolhimento 
para o Estado do Imposto So-
bre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) e Imposto 
Sobre Propriedade de Veículos 
Automotivos (IPVA). 

Foram R$ 47,5 milhões de 
repasses estaduais referentes 
a participação no ICMS e R$ 
55,1 milhões do IPVA. 

Estado 
A Secretaria da Fazenda e 

Planejamento do Estado de 
São Paulo (Sefaz-SP) trans-
fere nesta quarta-feira, 2, R$ 
1,27 bilhão aos caixas dos 645 
municípios paulistas. O depó-
sito é referente ao montante 
de ICMS arrecadado de 21 a 
25 de fevereiro. Os valores 

Rio Preto recebe mais de 
R$ 102 mi com IPVA e ICMS

REPASSES

correspondem a 25% da arre-
cadação do imposto, que são 
distribuídos às administrações 
municipais com base na aplica-
ção do Índice de Participação 
dos Municípios (IPM) definido 
para cada cidade. 

Os municípios já haviam 
recebido R$ 1,63 bilhão em 
repasses anteriores, realiza-
dos em 8, 15 e 22 de fevereiro, 
relativo à arrecadação dos 
períodos anteriores. Com os 

depósitos efetuados agora, o 
valor acumulado distribuído 
às prefeituras neste mês sobe 
para R$ 2,91 bilhões. 

No primeiro bimestre de 
2022, a Secretaria da Fazenda 
e Planejamento depositou R$ 
6,24 bilhões aos municípios 
paulistas. 

Agenda Tributária 
Os valores semanais trans-

feridos aos municípios pau-

listas variam em função dos 
prazos de pagamento do im-
posto fixados no regulamento 
do ICMS. Dependendo do mês, 
pode haver até cinco datas de 
repasses. As variações destes 
depósitos oscilam conforme o 
calendário mensal, os prazos 
de recolhimento e o volume 
dos recursos arrecadados. A 
agenda de pagamentos está 
concentrada em até cinco pe-
ríodos diferentes no mês.

Foram R$ 47,5 milhões 
de repasses estaduais 
referentes a participa-
ção no ICMS e R$ 55,1 
milhões do IPVA

SESSÕES HOJE

Câmara analisa veto e 
quatro projetos de lei

Rio Preto arrecada mais de R$ 102 milhões com IPVA e ICMS nos dois primeiros meses do ano

Devido ao feriado prolon-
gado de Carnaval os verea-
dores realizam sessões nesta 
quinta-feira, 3 de março. Cada 
uma das sessões (período da 
manhã e tarde) conta com um 
veto e quatro projetos de lei. 
O veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) foi aplicado 
ao projeto de lei do verea-
dor Anderson Branco (PL). A 
proposta obriga a sinalização 
vertical e horizontal de toda 
fiscalização eletrônica de ve-
locidade efetuada por meio 
de lombada eletrônica e radar 
móvel ou fixo nas vias urbanas 
do município. 

Já em relação aos projetos 
de lei, o do prefeito Edinho 
que trata da outorga de uso, 
sob forma de concessão admi-
nistrativa, de imóvel público 
municipal, em favor da Asso-
ciação Antialcoólica da Alta 
Araraquarense, no bairro Solo 
Sagrado. 

Do vereador João Pau-
lo Rillo (Psol), em primeira 
discussão, declara Utilidade 
Pública da Associação Cultural 
Antônio Roberto de Vascon-
cellos. Outro projeto vereador 
Jean Charles (MDB) que trata 
sobre a criação de plataforma 
virtual para o acompanhamen-
to das obras da prefeitura. 

Na pauta ainda consta 
projeto do vereador Paulo Pau-
léra (PP) que autoriza uso das 
faixas exclusivas de ônibus por 
veículos integrantes da frota 
de transporte público indivi-
dual por táxi em Rio Preto. Os 
vereadores analisam na parte 
da tarde o veto total à proposta 
do vereador Pedro Roberto 
(Patriota), que dispõe sobre a 
proibição de manter animais 
acorrentados no âmbito do 
município. 

Sessão da tarde
No período da tarde os 

vereadores analisam projeto 
de Edinho que concede sub-
venção social à Associação 
Lar São Francisco de Assis na 
Providência de Deus – Projeto 
“Bom Prato”.  De Paulo Pau-
léra, em primeira discussão, 
inclui no Calendário Oficial 
do município o “Dia Municipal 
em Homenagem às Vítimas 
da Covid-19”, a ser comemo-
rado, anualmente, no dia 04 
de abril e de Julio Donizete 
(PSD), em análise quanto à 
legalidade, que dispõe sobre 
a implantação do Programa 
de Diagnóstico e acompa-
nhamento integral aos alunos 
com Dislexia, TDAH ou outro 
transtorno de aprendizagem..

Grupo de motoristas por 
aplicativo de Rio Preto pro-
mete pressionar os vereadores 
contra aprovação do projeto de 
lei que concede a permissão de 
uso das faixas exclusivas de 
ônibus do transporte coletivo 
para os taxistas da cidade. A 
proposta é do vereador Paulo 
Pauléra (PP) e será analisada 
tanto na legalidade quanto 
no mérito nas sessões desta 
quinta-feira, 3, na Câmara 
Municipal.

A proposta
Pela proposta ficaria per-

mitido aos taxistas a circu-
lação nas faixas exclusivas e 
de corredores de ônibus na 
cidade todos os dias da sema-
na em suas 24 horas. Caberá 
a Secretaria de Trânsito regu-

NA PAUTA

Motoristas de aplicativos criticam projeto 
para taxistas usarem faixas de ônibus

lamentar a lei no prazo de 60 
dias a partir de sua publicação.

Segurança jurídica
Pauléra afirma que tem o 

objetivo melhorar a mobili-
dade urbana e garantir segu-
rança e conforto aos taxistas. 
“Embora os investimentos em 
veículos de transportes coleti-

vos vêm crescendo, o mesmo, 
está longe de proporcionar o 
nível de conforto do automó-
vel. Neste sentido, a presente 
propositura visa trazer segu-
rança jurídica e mobiliada aos 
taxistas e consequentemente 
seus usuários e em nada preju-
dica o sistema viário tão pouco 
a circulação dos coletivos”, 

TJ DECIDIU

O direito ao auxílio-ali-
mentação não se estende aos 
servidores inativos. Com base 
nesse entendimento, o Órgão 
Especial do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo invalidou um 
artigo de uma lei estadual, 
que estendia o auxílio-ali-
mentação pago aos servidores 
em atividade da Assembleia 
Legislativa para os inativos e 
pensionistas. 

Ao propor a ADI, a Procu-
radoria-Geral de Justiça ale-
gou que o auxílio-alimentação 
se trata de “vantagem pecuni-
ária, com natureza indeniza-
tória”, destinado a ressarcir 
os gastos com alimentação do 

afirma Pauléra.

Protesto
Nas redes sociais grupos de 

motoristas por aplicativo da 
cidade não poupou críticas a 
tentativa do vereador Pauléra 
de criar espécie de “facilidade” 
a apenas uma categoria, no 
caso a dos taxistas. Pauléra, 
inclusive, historicamente vota 
em propostas favoráveis a 
categoria da qual mantém 
relações próximas.

Um destes motoristas, que 
preferiu não se identificar, 
afirmou que “fazer projeto 
lindo é uma coisa, o resultado 
final é outro”. Ainda segundo 
ele “não pode haver tratamen-
to desigual entre as várias 
categorias profissionais que 
realizam o transporte de pas-
sageiros na cidade”.

Sanção
Mesmo aprovado o pre-

feito Edinho Araújo (MDB) 
poderá veta o projeto. Edinho 
vetou, por exemplo, proje-
to - também de autoria de 
Pauléra - que permitia o es-
tacionamento de veículos em 
determinados horários do 
dia nas faixas exclusivas dos 
ônibus do transporte coletivo. 
Pauléra afirma que vai tentar 
convencer os vereadores a 
derrubar o veto em plenário. 

servidor público no exercício 
do cargo, portanto, constitui 
um direito que depende do 
efetivo exercício da atividade. 

Para embasar a decisão 
pela procedência da ação, o 
relator, desembargador Ade-
mir Benedito, citou a Súmula 
Vinculante 55 do Supremo 
Tribunal Federal, que diz que o 
auxílio-alimentação não pode 
ser estendido a servidores ina-
tivos, já que eles não gastam 
recursos com sua alimentação 
durante o horário de trabalho 
e, portanto, não fazem jus ao 
reembolso de uma despesa 
inexistente.

Pelos mesmos motivos, afir-
mou o magistrado, também é 
indevida a verba aos afastados, 
aposentados e pensionistas. 

Servidores inativos da AL não 
têm direito a auxílio-alimentação

Pela proposta fica-
ria permitido aos 
taxistas a circulação 
nas faixas exclusi-
vas e de corredores 
de ônibus na cidade 
todos os dias

Motoristas de aplicativos criticam projeto para taxistas

Inativos da Assembleia não têm auxílio-alimentação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Rapheal FERRARI

Raphael FERRARI
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CIDADES Trânsito em Mirassol
O cruzamento da rua José Bonifácio com a 
via férrea, no Centro de Mirassol, próximo a 
Rodoviária, ficará interditado até sábado

Vacina brasileira
A vacina brasileira contra Covid-19 
deve ficar pronta em nove meses, 
segundo o ministro Marcos Pontes

CONTRA COVID

SP ultrapassa marca de 3 milhões 
de doses aplicadas em crianças
O Estado de São Paulo ultra-
passou marca de 3 milhões 
de doses da vacina contra Co-
vid-19 aplicadas nas crianças 
de 5 a 11 anos. Até a manhã 
desta quarta-feira (2), 67,7% 
das crianças já iniciaram a va-
cinação e 9,4% já tem esque-
ma vacinal completo. 
“Seguimos imunizando nos-
sas crianças no estado e que-
remos aumentar a cobertura 
vacinal. Então você, pais e 
responsáveis, levem seus fi-
lhos aos postos e protejam 
suas crianças”, destacou a 
Coordenadora do Plano Es-
tadual de Imunização (PEI), 
Regiane de Paula. 

 Municípios
Todos os municípios já rece-
beram doses suficientes para 
vacinar 100% do público in-
fantil com pelo menos uma 
dose. As crianças de 5 anos e 
imunossuprimidas de 5 a 11 
anos só podem receber o imu-
nizante da Pfizer, enquanto as 
demais podem ser protegidas 
pela Coronavac. É importante 
salientar que todas as vacinas 
aprovadas pela Anvisa são se-
guras e eficazes. O intervalo 
para a segunda dose da Coro-
navac é de 28 dias, já da Pfizer 

de 8 semanas. 
A Secretaria tem promovido 
ações especiais, como o Dia C, 
que ocorreu no início de feve-
reiro, e a “Semana E” de vaci-
nação nas escolas que acon-
teceu na última semana, para 
aumentar a cobertura vacinal. 
O objetivo é imunizar 90% do 
público-alvo 

 Vacinômetro
As informações sobre a vaci-
nação infantil estão disponí-
veis no vacinômetro infanti e 
podem ser conferidas no site 
Vacina Já, por meio do link 

https://www.vacinaja.sp.gov.
br/, e no portal do Governo 
de São Paulo (www.saopaulo.
sp.gov.br). 
No site também é possível 
fazer o pré-cadastro para 
a vacinação deste público. 
Ele é opcional e não é um 
agendamento, mas agiliza o 
atendimento nos locais de 
imunização, evitando filas 
e aglomerações. Para ca-
dastrar os filhos, os pais ou 
responsáveis devem aces-
sar o site, clicar no botão 
“Crianças até 11 anos” e pre-
encher o formulário online. 

SP ultrapassa marca de 3 milhões de doses aplicadas em crianças

O prazo para a declaração 
de imposto de renda tem iní-
cio na próxima segunda-feira 
(7) e a Receita Federal prevê 
uma estabilidade no número 
de declarações em compa-
ração com o ano passado. 
Portanto a expectativa de 
declarações em São José do 
Rio Preto segue a mesma de 
2021, com 121.108.

Região
No Estado de São Paulo 

como um todo são esperadas 
11 milhões de declarações.  No 

Brasil são 34, 1 milhões. Con-
fira os números de outras ci-
dades da região de Rio Preto: 
Bady Bassitt (4.256), Bálsa-
mo (1.572), Cedral (2.328), 
Guapiaçu (3.242), Mendon-
ça (975), Mirassol (12.722), 
Mirassolândia (532), Mon-
te Aprazível (5.097), Nova 
Granada (3.555), Olímpia 
(10.995), Potirendaba (3.415), 
Tanabi (4.251),  Ubarana 

Receita espera 121,1 mil declarações de 
imposto de renda neste ano em Rio Preto

ECONOMIA

No Estado de São Paulo 
como um todo são es-
peradas 11 milhões de 
declarações  

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Procon notifica 
marcenaria que 
fechou  sem 
atender clientes

(664), Uchoa (1.930) e Uru-
pês (2.533). No total, os 16 
municípios somam 179.175 

declarações. 
Segundo a Receita, após 

receber as declarações, é re-

O Procon de Rio Preto 
entrou no caso da marcena-
ria chamada Atual Requin-
te, que fechou as portas no 
último dia 18 de fevereiro e, 
através de um comunicado 
no portão, anunciou o fe-
chamento e a devolução do 
dinheiro de projetos que os 
donos não quisessem seguir 
em frente. 

A empresa foi notificada 
pelo órgão na terça-feira 
(22) com o objetivo de apre-
sentar explicações sobre 
as reclamações recebidas 
referentes a descumprimen-
tos contratuais. A empresa 
encerrou recentemente as 
atividades e consumidores 
alegam não tiveram contra-
tos cumpridos. 

Por escrito, a Atual Re-
quinte se manifestou dentro 
das 48 horas estipuladas 
pelo Procon e ficou acorda-
do uma reunião presencial 
que, inicialmente estava 
agendada para esta quar-
ta-feira (2), entretanto, a 
pedido da própria empresa 
e alegando questões de se-
gurança, foi necessário rea-
gendar a reunião para esta 
quinta-feira (3). O diretor 
do Procon, Jean Dornelas, 
explicou ao DHoje que se o 
proprietário cumprir todos 
os contratos inadimplentes 
e devolver o dinheiro, nada 
acontecerá.

Toda pessoa que ganhou mais de R$ 
28.559,70 em 2021 precisa declarar o 
imposto de renda. As declarações de-

vem ser até o dia 29 de abril

alizada uma apuração para 
definir se o contribuinte tem 
saldo a pagar, saldo a restituir 
ou saldo zero. Por todos esses 
motivos, não há uma previsão 
de arrecadação do IRPF para 
os municípios. 

Toda pessoa que ganhou 
mais de R$ 28.559,70 em 
2021 precisa declarar o im-
posto de renda. As declara-

NA REGIÃO

179 mil
NÚMERO DE  declara-
ções que a Delegacia 
da Receita Federal 
estima receber 
na região

Receita espera 121,1 mil declarações de imposto de renda neste ano em Rio Preto 

HEMOCENTRO

Doações crescem mas 
estoque é crítico

O Hemocentro de Rio Preto 
realizou na última semana uma 
campanha para atrair doadores 
no período de Carnaval, já que 
o número de doações costuma 
cair, ao mesmo tempo em que a 
demanda aumenta. Segundo a 
instituição, houve um aumento 
de 68% nas doações nesses 
dias, porém não o suficiente 
para fazer como que os esto-
ques saíssem dos níveis críticos. 

Segundo a coordenadora 
de captação do Hemocentro, 
Camila Galvão, são necessárias 
de 100 a 120 doações por dia 
para manter os estoques em 
um nível aceitável. Durante a 
pandemia, no entanto, o Hemo-
centro enfrentou uma queda de 
80% nas doações. 

“Nosso estoque de O+ está 

abaixo de 20% e chegou a zerar 
na sexta-feira. Por ser o tipo 
mais comum na população, 
ele acaba sendo o mais utiliza-
do. Também temos o AB- em 
situação crítica e os tipos A+, 
A- e O- em estado de alerta”, 
afirmou Camila. 

As bolsas de sangue são 
utilizadas em cirurgias, pa-
cientes oncológicos e pacientes 
que sofreram acidentes. Para 
atrair mais doadores, o Hemo-
centro vai manter por tempo 
indeterminado a gratuidade do 
estacionamento do Hospital de 
Base. Para ter este benefício, o 
doador deve solicitar ao final 
do procedimento ao enfermeiro 
a Declaração de Compareci-
mento e entregar na guarita do 
estacionamento ao sair.

Hemocentro de Rio Preto realizou na última semana uma campanha

ções devem ser realizadas 
até o dia 29 de abril. Quem 
perder o prazo terá de pagar 
uma multa de 1% ao mês 
sobre o imposto devido, com 
valor mínimo de R$ 165,74 e 
máximo de 20% do imposto 
devido. 

O programa da Recei-
ta Federal só será liberado 
para download no dia 07/03. 

Balcão de 
Empregos 
oferece 20 vagas 
de telemarketing

O Balcão de Empre-
gos de Rio Preto des-
ta quarta-feira (2) está 
oferecendo 573 opor-
tunidades de trabalho. 
As principais delas são: 
vendedor (51), pedreiro 
(40), consultor de ven-
das (28), telemarketing 
(20), auxiliar de logística 
(16), servente de pedrei-
ro (13), entre outras. 

Há também oportu-
nidades de estágio. As 
vagas são para: estudan-
tes de ensino médio (7), 
engenharia (5), adminis-
tração (3), fiscal (3), T.I. 
(2) e social media (1). 

Interessados podem 
consultar o site www.
riopreto.sp.gov.br/bal-
caoempregos, disponível 
gratuitamente para ser 
acessado via computa-
dores, tabletes e smar-
tphones conectados à 
internet. 

Quem preferir pode 
procurar atendimento 
presencial no Balcão 
de Empregos no Pou-
patempo ou na Prefei-
tura Regional Norte. 
Mais informações pelo 
telefone: 3211 4950. 
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Falta de uso do cinto de segurança lidera infrações no carnaval na BR

A Gol Linhas Aéreas informou 
que uma nova rota São José do 
Rio Preto-Guarulhos começará 
a ser realizada a partir deste 
domingo (6) no Aeroporto de 
Rio Preto. As rotas serão feitas 
em parceria com a Voepass.As 
operações em Rio Preto serão 
diárias. O voo de Guarulhos 
para Rio Preto sairá sempre às 
14h30 e chegará em Rio Preto 
por volta das 17h15. Já os voos 
de Rio Preto decolam às 11h10 
e aterrissam em Guarulhos às 
13h50. Vale ressaltar que há 
uma escala em Ribeirão Preto. 
A Gol também opera a rota Rio 
Preto-Brasília na cidade.
Segundo a companhia, os horá-
rios dos voos foram planejados 
para favorecer os clientes de 
lazer e do mercado corporativo 
que precisam ter acesso rápido 
e eficiente à ampla conectivida-
de proporcionada pelo hub da 
Companhia em Guarulhos. A 
partir desse ponto, eles podem 
se destinar a mais de 35 desti-
nos no país e inúmeras cidades 
do exterior com as companhias 
parceiras e com a própria Gol.
As passagens são comerciali-
zadas com exclusividade pela 
Gol, e os voos, operados pela 
companhia parceira Voepass 

Gol terá voos diários de 
Rio Preto para Guarulhos

A PARTIR DE DOMINGO

O voo de Guarulhos para 
Rio Preto sairá sempre 
às 14h30 e chegará em 
Rio Preto por volta das 
17h15

com a aeronave ATR-72, cuja 
capacidade máxima é de 68 
passageiros.
“A expansão regional sempre 
foi uma premissa para a Gol. 
Não só nunca saiu de sua pau-
ta, como agora, com o proces-
so de retomada das viagens e 
as novas demandas trazidas 
pelo mercado, ganha ainda 
mais relevância. A conexão de 
Ribeirão Preto e São José do 
Rio Preto com um hub de peso 
como Guarulhos, já uma rea-

lidade para nós, abre um novo 
capítulo para as rotas regionais 
da Companhia”, afirmou Bruno 
Balan, gerente de Planejamento 
Estratégico de Malha Aérea da 
Gol.
No próximo mês de maio de 
2022, com os voos de Guaru-
lhos para Rio preto já em ope-
ração, a Gol vai inaugurar che-
ck-ins próprios na cidade, em 
datas a serem confirmadas. O 
objetivo é promover ainda mais 
agilidade no processo de em-

barque.
Por ora, a partir deste 6 de mar-
ço, os clientes com voos em 
Guarulhos para Rio Preto de-
vem realizar os procedimentos 
de check-in diretamente com a 
Voepass.
Os bilhetes já estão disponíveis 
e podem ser adquiridos no site 
e no aplicativo da Companhia, 
nas lojas GOL nos aeropor-
tos, pelo telefone da Central 
de Relacionamento (0300 115 
2121) e nas agências de viagem. 

BR-153

Falta de uso do cinto de 
segurança lidera infrações

Em um balanço parcial 
divulgado pela Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) de 
Rio Preto, foi registrado 
que a falta do uso do cinto 
de segurança foi a infração 
campeã nesta ‘Operação 
Carnaval’. A operação ainda 
segue até às 23h59 desta 
quarta-feira (2). 

Entre os dias 25/02 e 
02/03, a PRF realizou a 
Operação Carnaval 2022 em 
todas as rodovias federais 
do Brasil. Na região de Rio 
Preto, a PRF atua nos 136 
quilômetros da rodovia BR 
153. No feriado prolonga-
do foram fiscalizados 167 
veículos e 175 pessoas que 
passaram pela região. “O 
foco das fiscalizações é a 
redução das condutas que 
mais causam acidentes, 
entre elas a embriaguez ao 
volante e a falta do cinto de 
segurança. Apesar da inten-
sa fiscalização, nenhum con-
dutor foi flagrado dirigindo 

sob influência de álcool”, 
afirmou Flávio Catarucci, 
Inspetor da PRF. 

Como resultado das fis-
calizações, 25 motoristas fo-
ram flagrados dirigindo sem 
o cinto de segurança e 12 
condutores foram autuados 
por realizarem ultrapassa-
gens proibidas. “Nenhuma 
pessoa morreu neste feriado 
na BR 153 na região de Rio 
Preto, embora tenham sido 
registrados 7 acidentes, que 
resultaram em 12 feridos”, 
destacou Catarucci. 

A Triunfo Transbrasiliana 
registrou durante o feriado de 
Carnaval, de 25/02 a 02/03, 
nas quatro praças de pedágio 
(Onda Verde, José Bonifácio, 
Lins e Vera Cruz) mais de 170 
mil veículos no trecho pau-
lista da BR-153. De acordo 
com o Centro de Controle de 
Operações (CCO) da Conces-
sionária, 278 atendimentos 
foram registrados durante os 
dias de folia.

Empresários de São José 
do Rio Preto se reúnem nesta 
quinta-feira, 3, para assinar 
o Pacto pela Inclusão Eco-
nômica da Favela Marte, que 
visa zerar a taxa de desem-
prego entre os moradores da 
comunidade. A iniciativa da 
Gerando Falcões, Valquírias 
World e TV TEM faz parte do 
projeto Favela 3D.

“A pobreza da Favela Marte 
vai virar peça de museu e esse 
é mais importante passo para 
concretizarmos essa história. 
O Favela 3D é um projeto 
amplo, que prevê moradias, 
qualificação profissional e 
geração de oportunidades 

FAVELA MARTE

Empresas se juntam para zerar o desemprego 
aos moradores”, diz Amanda 
Oliveira, CEO da Valquírias 
World.

O Pacto busca equidade de 
oportunidades no desenvolvi-
mento de carreiras, inclusão 
no mercado de trabalho, ge-
ração de renda, microcrédi-
to, qualificação profissional, 
graduação, acesso à educação 
de qualidade para as crianças, 
combate ao trabalho infantil e 
inclusão econômica de adul-
tos e jovens em situação de 
pobreza.

Homenagem
Empresas que participaram 

do projeto Noroeste do Bem 

serão homenageadas por sua 
participação no projeto Favela 
3D.

Criado pelo LIDE Noroeste 
Paulista, o projeto Noroeste do 
Bem arrecadou R$6 milhões 
com empresários da região 
com o objetivo de contribuir 
com as 240 famílias que vivem 
em situação de vulnerabilidade 
social da Favela Marte.

Favela 3D
O Favela 3D é um projeto 

único, inovador e revolucio-
nário que está reestruturando 
as favelas para promover uma 
transformação completa, foca-
da na melhoria da qualidade de 

vida de seus moradores, por 
meio de da criação de soluções 
aos problemas que mais afe-
tam as favelas. O projeto tem 
como foco sua mandala que 
conta com os seguintes pilares: 
moradia digna, acesso à saúde, 
direito à educação, cidadania 
e cultura de paz, primeira in-
fância, autonomia da mulher, 
geração de renda e cultura, 
esporte e lazer.

A iniciativa une esforços 
da Rede Gerando Falcões, 
Valquírias World, Prefeitura 
Municipal de São José do Rio 
Preto, Governo do Estado de 
São Paulo, Agência Tellus, Ac-
centure e iniciativas privadas. 

Gol terá voos diários de Rio Preto para Guarulhos a partir de domingo

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br
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O Pacto busca oportunidades no desenvolvimento de carreiras

DENTRO DE CARRO

Pai agride bebê e tenta enforcar mulher

A Polícia Civil de Rio Preto 
vai investigar uma denúncia 
de agressão contra uma bebê, 
de sete meses, e sua mãe, de 
29 anos, que teria ocorrido 
dentro de um automóvel, na 
BR-153, entre Nova Granada 
e Rio Preto, na tarde desta 
terça-feira, 1. O acusado é 
pai da criança e marido da 
mulher

Segundo depoimento da 
dona de casa, na Central de 
Flagrantes rio-pretense, é ca-
sada há 14 anos com o suspei-
to, com quem tem dois filhos. 

Ontem, no retorno de um 
clube, onde o homem ingeriu 
bebida alcoólica, ele xingou 

a menina e a esposa. Em se-
guida, pegou a bebê e jogou 
no colo da jovem. O agressor 
teria desferido socos na cabe-

ABUSADO

Homem mostra órgão 
genital dentro de banco, 
é perseguido e foge

Uma rio-pretense, de 32 
anos, estava dentro de uma 
agência bancária, na avenida 
Danilo Galeazzi, na tarde des-
ta terça-feira, 1, quando um 
desconhecido entrou e exibiu 
seu órgão genital. Segundo o 
boletim de ocorrência, a vítima 
ligou para o marido, que foi até 
o local e tentou impedir a fuga 
do suspeito, colocando sua 
moto na frente do carro. 

Perseguição
O acusado bateu na motoci-

cleta e saiu, sendo perseguido 
até a BR-153, onde conseguiu 
despistar o motociclista, se-
guindo em direção ao municí-

pio de Bady Bassitt. 
O caso, registrado como 

ato obsceno, será investigado 
pelo 3º DP.

ça da mulher, arranhado seu 
pescoço e tentado enforcá-la. 
No pedágio, a vítima disse 
que chamaria a polícia e o 

marido saiu do automóvel e 
foi embora no veículo do seu 
irmão, que também estava na 
fila para pagar a tarifa

Briga
Uma guarnição da Polícia 

Militar de Rio Preto atendeu 
um chamado de lesões corpo-
rais recíprocas, na noite desta 
terça-feira, 1, no bairro Mon-
terrey, onde o dono de uma 
oficina mecânica e um suspei-
to de furto ficaram feridos ao 
brigarem com pedaços de pau. 
Um dos homens foi levado 
pela viatura e o outro pelo 
Samu para a UPA Jaguaré, 
onde ficaram internados.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o mecânico, que já teve 
sua oficina furtada duas vezes

Da REDAÇÃO

Caso ocorreu durante viagem da familia
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Fórmula 1
 Federação Internacional de Automobilis-
mo proibiu a realização todas as competi-
ções de automobilismo em solo russo.

Tricolor
O São Paulo recuou nas negociações com 
o atacante David Neres, mas ainda não 
descatou completamente a contratação. 

 Federação Internacional de Automobilis-
mo proibiu a realização todas as competi-

Equipe exalta classificação do Mirassol 
contra o Grêmio na Copa do Brasil

PLACAR DE 3 A 2

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Após derrotar o Grêmio 
por 3 a 2 na primeira fase da 
Copa do Brasil e garantir a 
classifi cação para a segunda 
fase, o treinador do Mirassol 
Eduardo Baptista e os joga-
dores exaltaram o feito. Para 
Baptista, a equipe da região 
subiu de patamar com a vitó-
ria contra os gaúchos. 

“É um feito gigante con-
tra uma equipe gigante. Foi 
um grande jogo, quem veio 
aqui e quem viu pela televi-
são viu uma grande partida 
de futebol e o Mirassol se 
engrandeceu mais uma vez. 
Subiu de patamar, enfrentou 
o Grêmio da maneira que 
estamos acostumados, encur-
ralamos o Grêmio, sabíamos 
que não podíamos deixar o 
Grêmio com a bola, subimos 
a marcação, tiramos o espaço 
deles e fi zemos um início de 

jogo muito bom. Foi um feito 
histórico no qual o Mirassol 
subiu ao nível de um Grêmio, 
uma equipe gigante, enfren-
tamos de igual para igual, e 
sem dúvida foi merecedor do 
resultado”, destacou o técnico.

Nacional
Autor do segundo gol do 

Leão, o atacante Fabrício 

Daniel destacou que o resul-
tado deixa o Mirassol ainda 
mais em evidência no futebol 
nacional. 

“A gente lutou bastante 
pelo resultado, fomos dignos 
da vitória e desde quando eu 
cheguei no Mirassol eu tinha 
publicado nas minhas redes 
sociais que eu vir o clube dei-
xar legado e é isso que estou 

fazendo, junto com meus 
companheiros, de todo o staff, 
a gente vem conquistando e 
trazendo o Mirassol com mais 
evidência no cenário brasilei-
ro”, afi rmou. 

Fabinho, que entrou no 
primeiro tempo no lugar de 
Negueba, fez o seu primeiro 
gol com a camisa do Mirassol e 
o gol que garantiu a vitória no 

Maião. Ele falou sobre o lance 
que defi niu a classifi cação, no 
qual ele se livrou de dois mar-
cadores do Grêmio antes de 
fi nalizar para o fundo da rede. 

“É uma felicidade imensa. 
Na nossa posição ali no ataque 
a gente precisa do gol para ga-
nhar confi ança para conseguir 
elaborar mais jogadas e o mo-
mento do lance do gol foi nada 

mais do que a gente treina. A 
gente treina ser frio na cara 
do goleiro, tentar concluir da 
melhor maneira possível e 
efetuar o gol”, comentou. 

O atacante também exal-
tou a vitória e disse que foi um 
feito histórico. ”É uma partida 
histórica para um clube que 
esta crescendo muito nos 
últimos anos e a tendência é 
cada vez ir mais alto. Quando 
o trabalho é certo, tem um 
staff e diretoria do bem, isso 
só ajuda a levar o nome do 
Mirassol cada vez mais alto”, 
comentou. 

Última hora
O técnico Eduardo Baptis-

ta confi rmou a sua saída do 
Mirassol no fi m da tarde desta 
quarta-feira (2). Ele deixa ao 
clube depois de classifi car a 
equipe para a segunda fase 
da Copa do Brasil e agora vai 
treinar o Juventude. Nas redes 
sociais, o treinador agradeceu 
ao clube, dirigentes, jogadores 
e a torcida. 

“Acho que juntos nós fi-
zemos história, nós constru-
ímos um time forte, um time 
alegre, um time competitivo 
e conquistamos muitas coisas 
boas. Chegou a hora de par-
tir. Quando eu vim pra cá eu 
sempre tracei como objetivo 
na minha vida de voltar para 
Série A e o Mirassol me pro-
porcionou isso”, disse

Equipe exalta classificação do Mirassol sobre o Grêmio na Copa do Brasil

Autor do segundo 
gol, o atacante Fa-
brício Daniel diz que 
o resultado deixa o 
Mirassol ainda mais 
em evidência no fu-
tebol nacional

D
ivulgação

Atletas da Rússia e Belarus 
foram autorizados pelo Comitê 
Paralímpico Internacional 
(IPC, sigla em inglês) a com-
petir com bandeira neutra 
nos Jogos Paralímpicos de 
Inverno que começam na 
próxima sexta-feira (4). De 
acordo com a decisão do IPC, 
anunciada após reunião nesta 
quarta (2), os competidores 
serão denominados “atletas 
paralímpicos neutros” e, em 
caso de pódio, será tocado 
o hino paralímpico. Os dois 
países também não constarão 
do quadro de medalhas. As 
medidas foram adotadas após 
a invasão militar russa à Ucrâ-

PARALIMPÍADAS

Rússia e Belarus terão bandeira neutra em Pequim
nia, iniciada na madrugada da 
última quinta (24).

“O IPC e o Movimento Pa-
ralímpico em geral estão muito 
preocupados com a violação 
grosseira da Trégua Olímpica 
pelos governos russo e bielor-
russo nos dias anteriores aos 
Jogos Paralímpicos de Inverno 
de Pequim 2022 O Conselho 
de Administração do IPC está 
unido em sua condenação a 
essas ações e concordou que 
elas não podem passar des-
percebidas ou não tratadas”, 
afi rmou o brasileiro Andrew 
Parson, presidente do IPC.

A trégua olímpica come-
çou em 4 de fevereiro - sete 

dias antes do início dos Jogos 
de Inverno de Pequim - e só 
termina em 20 de março, sete 
dias após o encerramento da 
Paralimpíada.

Decepção
“É decepcionante para os 

atletas e todas as partes inte-
ressadas nos Jogos que, faltan-
do 48 horas para a Cerimônia 
de Abertura, a conversa não 
seja sobre esporte, mas sobre 
política global”, lamentou o 
presidente do Conselho de 
Atletas do IPC, Jitske Visser.

Na última segunda (28), 
o Comitê Olímpico Interna-

cional (COI) foi mais rígido 
em relação a atletas russos e 
bielorrussos, recomendando 
que as federações esportivas 
proibissem a participação de-
les em competições esportivas 
internacionais.

A Paralimpíada de Pequim 
reunirá 650 atletas de de 48 
países até 13 de março, último 
dia de competição. O Brasil 
será representado por seis 
atletas, a maioria do esqui 
cross-country: Aline Rocha, 
Cristian Ribera, Guilherme 
Cruz Rocha, Robelson Mo-
reira Lula e Wesley dos San-
tos. Já André Barbieri dispu-
tará provas do snowboard.

VOLÊI

Federação muda sede de mundial masculino

A Federação Internacional 
de Vôlei (FIVB) anunciou nesta 
terça-feira (1) que não realizará 
mais na Rússia o Campeonato 
Mundial masculino da moda-
lidade, programado para os 
meses de agosto e setembro 
de 2022, por causa da invasão 
russa à Ucrânia. A decisão foi 
tomada pelo Conselho de Ad-
ministração da entidade.

 “A FIVB buscará uma nação 
anfi triã alternativa para garan-
tir que a Família Global do Vo-
leibol, incluindo as Federações 
Nacionais, atletas, dirigentes e 
torcedores se sintam seguros 
e orgulhosos de participar de 
um festival alegre e pacífico 

do esporte”, diz o comunicado 
emitido pela entidade.

Horas depois a FIVB anun-
ciou também que “todas as 
seleções, clubes, ofi ciais e atle-

FIBV

EUROPEU

Dono do Chelsea, 
empresário russo 
decide vender clube

O empresário russo Roman 
Abramovich, dono do Chelsea 
(Inglaterra), decidiu vender 
o clube londriino e prometeu 
doar os recursos da venda a 
grupos de ajuda às vítimas da 
guerra na Ucrânia. O anúncio 
foi feito em nota ofi cial, na tar-
de desta quarta (2). A decisão 
de Abramovich ocorre seis dias 
após a invasão da Ucrânia por 
forças militares russas, o que 
desencadeou uma série de 
sanções fi nanceiras à Rússia. 

Proprietário do Chelsea 
desde 2003, Abramovich 
anunciou nesta quarta (2) 
que venderá o clube londrino 
e doará recursos a grupos de 

ajuda às vítimas da guerra na 
Ucrânia.“Sempre tomei deci-
sões com o melhor interesse do 
clube no coração”, disse.

Peter CZiborra

O último reajuste da tarifa doi em 2019. Foto Pedro Amaral

tas de vôlei de praia e vôlei de 
neve” da Rússia ficam inele-
gíveis para participarem das 
competições internacionais e 
continentais.

Sanções
A Rússia vem sofrendo uma 

série de punições nos últimos 
dias em razão da sua campa-
nha militar em solo ucraniano. 
Na última segunda, por exem-
plo, a Fifa e a Uefa decidiram 
suspender a seleção russa e to-
dos os clubes de futebol do país 
de participarem de qualquer 
competição organizada por 
elas, inclusive a próxima Copa 
do Mundo, que será disputada 
este ano no Catar.

Conselho
Já o conselho executivo do 

COI recomendou que as fede-
rações esportivas internacio-
nais proíbam atletas e autori-
dades russas e bielorrussas de 
competirem em seus eventos.

Agência BRASIL

 Federação Internacional tira Mundial masculino da Rússia

Marcos Freitas

Divulgação
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA-
MODALIDADE VIRTUAL DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE 
PRODUTORES E BENEFICIADORES DE BORRACHA. 
 

DIA 31 de Março de 2022. 
 

De acordo com o Estatuto Social da  APABOR- Associação Paulista de 
Produtores e Beneficiadores de Borracha, ficam convocados os sócios 
com direito a voto, a participarem em Assembléia Geral Ordinária- 
Modalidade Virtual. 

 
Data: 31/03/2022 
 
Início: 09h em primeira convocação caso tenha atingido quórum ou 

em segunda chamada às 09:30 com qualquer dos presentes. 
 
Transmissão: Plataforma zoom.us, com link de acesso disponível 

em nosso site: http://www.apabor.org.br ou em nossos canais de 
atendimento: telefone e Whatsapp (17) 99623.6381;e-mail 
apabor@apabor.org.br; atendimento@apabor.org.br 

 
 

a) Apresentação do Balanço e Contas referentes ao exercício de 2021. 
b) Proposta para o exercício de 2022 com orçamento da receita e das 

despesas. 
c) Assuntos diversos. 

      
 
 
Fábio Magrini - Presidente 
APABOR- Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de 
Borracha  - Rua Mirassol, nº 2859 – Vila Redentora – São José do Rio 
Preto - SP 

 

11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
03 DE MARÇO DE 2022 – QUINTA-FEIRA – 09:00 HORAS 

ORDEM DO DIA 
 
VETO: 
01 - Veto Total nº 53/21,  ao autógrafo nº 15.467/21, originado do Projeto de Lei nº 180/21, de autoria do 
Ver. Anderson Branco, que dispõe sobre a sinalização vertical e horizontal de toda fiscalização eletrônica 
de velocidade efetuada por meio de lombada eletrônica e radar móvel ou fixo nas vias urbanas do 
município.. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
02 – 005/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel público municipal, em 
favor da Associação Antialcoólica da Alta Araraquarense – Solo Sagrado. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
03 – 302/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC.VOT 
Dispõe sobre a permissão de uso das faixas exclusivas de ônibus por veículos integrantes da frota de 
transporte público individual por táxi no município de São José do Rio Preto e dá outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).  
04 - 405/21 – VER. JOÃO PAULO RILLO - 1ª DISC./VOT 
Declara de Utilidade Pública a Associação Cultural Antônio Roberto de Vasconcellos. (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES).  
05 – 12/22 – VER. CEL. JEAN CHARLES O.D.SERBETO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a criação de plataforma virtual para o acompanhamento das obras da Prefeitura do Município 
de São José do Rio Preto -SP e da outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES). 
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
 Ver. PEDRO ROBERTO - Presidente da Câmara – 25/02/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
03 DE MARÇO DE 2022 – QUINTA-FEIRA – 14:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
VETO: 
01 – Veto Total nº 01/22 ao autógrafo nº 15.580/21, originado do Projeto de Lei nº 176/21, de autoria do 
Ver. Pedro Roberto, que dispõe sobre a proibição de manter animais acorrentados no âmbito do município 
de São José do Rio Preto e dá outras providencias. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
 
PROJETOS DE LEI 
02 – 003/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Concede subvenção social à Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus – Projeto 
“Bom Prato”. (QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)  
03 – 302/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC.VOT 
Dispõe sobre a permissão de uso das faixas exclusivas de ônibus por veículos integrantes da frota de 
transporte público individual por táxi no município de São José do Rio Preto e dá outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).  
04 – 414/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC./VOT 
Inclui no Calendário Oficial do município de São José do Rio Preto – SP, o “Dia Municipal em 
Homenagem às Vítimas da Covid-19”, a ser comemorado, anualmente, no dia 04 de abril. (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES).  
05 – 417/21 – VER. CB. JULIO DONIZETE – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a implantação do Programa de Diagnóstico e acompanhamento integral aos alunos com 
Dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem no Município de São José do Rio Preto e das outras 
providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES -  Presidente da Câmara – 25/02/2022 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 

 
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta 
a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR 
os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte (SJRP)”, 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 
JOEL DE SOUZA SANTOS  1650418540 068.147.545-50 26 05 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO SICOM Nº 22/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 
CONTRATO Nº 04/2022 
Objeto: Aquisição de 21 (vinte e um) Terminais tipo PDV touchscreen, conforme descrição constante 
do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
HOMOLOGO, em 21 de fevereiro de 2022, este procedimento licitatório e a proposta adjudicada em 
favor da empresa V3 TECNOLOGIA LTDA – ME, CNPJ: 43.861.654/0001-12, declarada vencedora 
do certame, resultando em sua contratação com as seguintes informações:  
Vigência: 04 (quatro) meses a partir da data da assinatura. 
Data da assinatura: 22 de fevereiro de 2022.  
Valor Global: R$ 82.530,00 (oitenta e dois mil quinhentos e trinta reais). 
Recursos orçamentários: 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente. 
Base Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 13.552/07 e nº 
16.427/12 e Resolução nº 1056/06. 
São José do Rio Preto, 22 de fevereiro de 2022. VER. PEDRO ROBERTO GOMES - Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
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Gabinete da Presidência - Ver. PEDRO ROBERTO GOMES - PATRIOTA  
pedroroberto@riopreto.sp.leg.br - Tel. 3214-7764 / 3214-7765 
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CONVITE 

                                       A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 

CONVIDA Vossa Senhoria para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão sobre o 

tema “CONCURSOS PÚBLICOS – HOMOLOGAÇÃO e CONVOCAÇÃO”. Na ocasião, será 

destinado dez minutos para que discorra a respeito do tema. O encontro será realizado de maneira 

hibrida, com participação remota e presencial seguindo as regras do Plano São Paulo.  

 
Data: 03 de março de 2022 – (quinta-feira) 
Horário: 17 horas 
Local: Plenário da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto 
Rua Silva Jardim, nº 3357 – Centro 

Link Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/84904781539?pw
d=eXpHZEY5VXNvR2o4NE01aFBHOGRNQT09 
ID da reunião: 849 0478 1539 
Senha: 018760 

 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara 
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Editais de
NOTIFICAÇÃO

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
LUCIANO MARTINS e MARA KEILA FERREIRA DE JESUS, 
sendo ELE filho de MARIA ANTONIA MARTINS e ELA filha de 
ANTÔNIO ATANÁZIO DE JESUS e de HONORINDA FERREIRA 
DE JESUS;
OSMAR MENDES DA SILVA e MARLÚCIA ARAUJO DA SILVA, 
sendo ELE filho de FRANCISCO MENDES DA SILVA e de IRENE 
RONDA DA SILVA e ELA filha de JOÃO FERREIRA DA SILVA e de 
MARIA DE NAZARÉ ARAUJO DA SILVA;
BRUNO RAFAEL DA SILVA VIANA e MARIANA LEITE FAGUN-
DES, sendo ELE filho de CARLOS CESAR VIANA e de MARIA 
CRISTINA DOMICIANO DA SILVA e ELA filha de DERMEVAL 
FAGUNDES JUNIOR e de SUELÍ APARECÍDA LEITE FAGUNDES; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 26/02/2022.

 

 

EDITAL DE LEILÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 
 

O CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos termos do Art. 
15º, parágrafos 1º e 2º e artigo 112, parágrafo único do Estatuto Social, comunica a 
quem possa interessar, que em 21/03/2022, segunda-feira, às 17:00 horas, na sede 
social da cidade na Rua Siqueira Campos, nº 2943, Centro, estará promovendo leilão 
dos títulos patrimoniais, série A, a seguir especificados: 

 
Títulos objeto do art. 15º, parágrafos 1º e 2º, e art. 112, parágrafo único: 
 

0020 0128 0259 0322 0386 0413 0607 0666 0723 0827 

0839 1000 1013 1022 1170 1195 1254 1391 1569 1680 

1737 1799 1855 2292 2375 2579 2662 2667 2702 2825 

2876 3614 3720 3868 3947 3957 3967 3975 4006 4026 

 
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 21/03/2022, às 17:00 horas, na secretaria do clube na Rua Siqueira Campos, 
nº 2943, centro, ou através do e-mail: secretaria@montelibanoriopreto.com.br, que 
serão abertas e classificadas em seguida. 

 
O valor mínimo para o lance será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), à vista, já incluso o valor da taxa estatutária de transferência. Será adotado 
critério de sorteio para desempate, ficando a cargo do comprador o pagamento da taxa 
de custeio e outras contribuições devidas ao clube a partir de 01 de abril de 2.022, 
independente da aprovação da proposta de associado pela Diretoria, com vencimento 
no dia 10/04/2.022. 

 
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 consultem os 

seus interesses. 
 

  São José do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2022. 

 
 

José Nadim Cury      Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
     Presidente                        Diretor Secretário 
 
 
Paulo Cesar Caetano Castro    Manoel Francisco da Silveira 
 Diretor de Assuntos Jurídicos               Diretor Financeiro 
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Família reunida na Ilha da Madeira, em Portugal, no casamento de Henrique 
(Netinho) Souza Gomes e Cintia Naoum Mattos. Eliane, Isadora, Cristiane, Al-
cinda e Alice Souza Netinho

Em dia de festa pela inauguração da nova Clínica Fontão Odontologia & Estética: 
Dra. Fernanda Fontão Lupino, Dra. Ana Cristina Rennó Matos, ladeadas por Isado-
ra Beatriz dos Santos Andreo, Gabriele de Souza Amorim e Cássia Scarpim Toledo

A médica Patrícia Dória Lourenço e Serginho Marão Lourenço, 
Sid e Fran Poletti, em clima de Carnaval na mansão do empresá-
rio Luciano Hang, dono das lojas Havan, em Balneário Camboriú

Os noivos Henrique (Netinho) 
Souza Gomes e Cintia Naoum 
Mattos, depois do “SIM”, juras 
de amor, na Igreja Nossa Se-
nhora da Conceição, em Câmara 
de Lobos na Ilha da Madeira, 
Portugal, em pose especial

UMA BIG FESTA,
os gêmeos, Antonella e Benício, filhos 
do cirurgião dentista Marcel De Jorge 
e de Ariela de Jorge, festejaram seus 4 
aninhos, com amiguinhos baixinhos e fa-
miliares, no final da semana, com o tema 
“Homem Aranha e Mulher Maravilha”. 

COM UM JANTAR
o empresário e educador, Rui Lucato reu-
niu amigos mais chegados para comemo-
rar seu aniversário na noite de ontem, em 
sua residência no Condomínio Damha 2.

JUNIOR DE SETA
Badan e Aline Colombo festejaram os 10 
anos do filho Pedro Badan, com direito 
a bolo personalizado com uma bandeira 
do Brasil e uma bola, no final de semana.

VALE À PENA
conhecer o lindo espaço Bodega Km 
06 - Empório & Hortifruti, na vicinal de 
Eng. Schmitt, onde você encontra uma 
variedade de produtos e frutas, legu-
mes. No mesmo local, um bonito Espa-
ço Café com muitas delícias! Além de 
peças de mesa postas, para decoração, 
porcelanas.  No comando da elegante 
empresária Elisângela Rocha.

OS FÃS DO FENÔMENO
mundial BTS terão uma oportunidade 
única de conferir a turnê “Permission 
To Dance On Stage” nas telonas no 
próximo dia 12 de março e a Cinépolis 
do Shopping Iguatemi Rio Preto vai 
transmitir com exclusividade o show 
por aqui. Passou por Los Angeles e 
agora será concluída em Seul, capital 
da Coreia do Sul, com três apresen-
tações nos dias 10, 12 e 13 de março. 
E a apresentação do dia 12 que será 
transmitida nos cinemas de diversas 
cidades do mundo, inclusive no Bra-
sil, em dois horários: às 15h e às 19h, 
pouco tempo depois dá show ao vivo. 
O sucesso do grupo é tão grande que 
em apenas um dia todos os ingressos 
se esgotaram para as duas sessões na 
Cinépolis do Iguatemi Rio Preto.

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

Pérola do dia

ROBERTO
TOLEDO

AS DUAS FRASES MAIS CELEBRES DO 
MUNDO SÃO “I LOVE YOU” E “MADE IN 

CHINA”. NENHUMA DELAS OFERECE GA-
RANTIA.

Sorria, beba muita 
água e seja feliz!

Na mansão do Hang

Confirmada

O empresário Luciano Hang 
e Andréa Hang, donos das lojas 
Havan, abriram as portas de sua 
bonita mansão no Balneário Cam-
boriú, mais uma vez, para a Festa 
Carnavalesca, recepcionando ami-
gos, empresários e familiares, com 
caprichado cardápio. Os rio-pre-
tenses Serginho Marão Lourenço 
e a médica Patrícia Dória Marão 
Lourenço, atualmente moram lá, 
participaram da Folia de Carnaval.

A Mostra Arq Design retorna 
ao Riopreto Shopping Center 
neste ano. A nova edição está con-
firmada para os meses de junho e 
julho e terá participação de mais 
de 30 profissionais entre arquite-
tos, designers de interiores e pai-
sagistas em um espaço com mais 
de 1.800 m2. O evento vai contar 
com 28 ambientes decorados e 
jardins no estacionamento e na 
área interna do shopping.

Duas festas das boas

Interfacu Colors

Fique Sabendo...

Em Rio Preto

O empresário e banqueteiro Ed Carlos está em contagem regressiva 
para a “Costelada do Ed Buffet”, marcada para o próximo dia 12 de março, 
sábado à tarde, no Country do Clube Monte Líbano. Atração principal da 
festa, o famoso cantor Leonardo, entre outros convidados. Depois, no dia 
14 de maio, acontecerá a 3ª edição da maravilhosa “Feijoada do Ed”, com 
showzaço do cantor carioca Jorge Aragão, também no Clube Monte Líbano. 
Os convites, para as duas festas, estão à venda.  

Os empresários Fausto Milani Machado 
e Marcus Lyra, da Aldeia Sonora, empresa 
especializada na realização de eventos uni-
versitários, anunciaram a 1ª edição do In-
terfacu Colors, festa temática com destaque 
para chuva de cores e com oito atrações no 
palco principal. O evento será no Recinto de 
Exposições de Rio Preto, no próximo dia 26 
de março e promete reunir cerca de sete mil 
pessoas. Os shows confirmados são: Pocah, 
G15, DJ Piu, Mc Don Juan, Jotta Pê, Rahd, 
Larissa Lawn e Gabi Cavallin.

Homem-Morcego está de volta às telonas 
e os fãs rio-pretenses poderão conferir Bat-
man, o novo longa do herói, com dois dias 
de antecedência em sessões de pré-estreia na 
Cinépolis do Shopping Iguatemi Rio Preto.

A atriz Maitê Proença aterrissa em Rio 
Preto, no próximo dia 16 de março, para 
bate-papo com convidados vips, na 2ª edi-
ção do tão aguardado evento “Mulheres de 
Sucesso”, no comando de Frederico (Fred) 
Tebar e de Haydée Tebar, em parceria com 
o Riopreto Shopping Center.   

Além dos shows

Anel de noivado

O Interfacu Colors leva esse nome porque a festa tem como 
importante destaque, além dos shows e estrutura, chuvas progra-
madas de Zim, um pó a base de amido colorido e testado derma-
tologicamente. Festas com essa temática tem invadido o Brasil e 
se tornado uma febre entre “jovens” de todas as idades. Ao todo 
são mais de 60 atléticas participantes, de toda região noroeste 
do estado de São Paulo. Uma verdadeira integração universitária 
como o próprio nome sugere. Além dos shows e da chuva de cores, 
o evento traz um open bar completo com: Catuaba, Jurupinga, 
Corote, Vodka, Sucão, Cerveja, Refrigerante e água.

Carolina (Carol) Mussi Passolongo, filha 
do empresário Gilberto e Julieta (Juju) Mus-
si Passolongo, ganhou uma anel de noivado 
do seu amor Demi Dalbem, em plena praia 
de Riviera De São Lourenço, onde apro-
veitaram sol, as ondas do mar e passeio de 
lancha com amigos no feriadão de Carnaval. 
O casamento será no primeiro semestre de 
2023. Parabéns e felicidades.

Santa Missa. Dom Antô-
nio Emidio Vilar, o novo Bispo 
Diocesano de São José do Rio 
Preto, toma posse do Palácio 
Episcopal, no dia do aniversá-
rio de São José do Rio Preto, 
19 de março, às 9h, com missa 
rezada na Catedral de São José, 
com transmissão pela Rede 
Vida de televisão. 

Questão de ordem. Nossas excelências, os vereadores, 
ainda não protocolaram, mas, como algumas coisas são feitas 
em cima da hora, uma votação de afogadilho pode alterar em 
muito os custos do legislativo. E não se trata de privilégio, 
mas de direito e em acordo com a Constituição Federal, que 
autoriza cidades com o porte de Rio Preto aumentar o numero 
de cadeiras na Câmara de 17 para 25.

#DIÁRIODOBOB 

O dia da mulher. Para ce-
lebrar a data, na próxima terça 
feira dia 8 de março, a regional 
de Rio Preto da Associação 
Paulista de Medicina realiza 
webinar com uma das maiores 
referências em sexualidade 
feminino do Brasil, o médico 
ginecologista Gerson Pereira 
Lopes, a partir das 20 horas.

Caridade e penitência. Quinta feira de cinzas, segundo 
dia da Quaresma que, na verdade obedece a um período de 40 
dias (sem somar os domingos) ou 46 dias (incluindo os domin-
gos), que antecede a Páscoa, período, marcado por caridade e 
penitência dos cristãos, sobretudo os católicos mais dedicados, 
que procuram manter um estilo de vida mais ascético.

Quase centenária. Em-
bora recolhida pela pandemia, 
amanhã será um dia de festa 
para a Sociedade de Medicina 
e Cirurgia de São José do Rio 
Preto, presidida pelo médico 
Leandro Colturato. A cami-
nho do seu centenário a SMC 
completa 96 anos. Cantemos, 
embora distantes o “parabéns”.

Verde que te quero verde.  Associados apaixonados 
pelo Palestra estão mantendo a chama verde acesa no Clube de 
Campo e fizeram lá, no final da semana, um carnaval intimista, 
sem saudosismo e nem se lembraram dos tempos áureos da sede 
social, que se deteriora fechada e sem destino, pelo menos por 
enquanto. A vida continua e como dizia Fernando Pessoa “tudo 
vale a pena quando a alma não é pequena”.

Vento a favor. Mas, não 
é só e tão somente o número 
de legisladores que pode subir, 
mas também os seus vencimen-
tos mensais passando dos R$ 
5 mil para R$ 15 mil. Os atuais 
EDÍS podem até legislar em 
causa própria, mas para isso 
terão que se eleger no próximo 
pleito.  Lei é lei e cumpre-se.


