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PREFEITURA RIO PRETO

Pagamento do IPTU começa 
para 172 mil carnês hoje
A previsão orçamentária com o recolhimento do imposto em 2022 é de R$ 263 milhões, de acordo com a Fazenda

CENTRO DE PESQUISA

HB recruta 
para estudo de 
vacina contra 
meningite
Podem participar do estudo 
indivíduos de 10 a 25 anos 
de idade que não tenham 
histórico de meningite, 
nunca tenham recebido 
vacina contra meningite 
B ao longo de toda a vida, 
tenham recebido vacina 
contra meningite ACWY 
há mais de quatro anos e 
tenham recebido a vacina 
contra meningite C até os 
dois anos de idade.
CIDADES Pág.4

WEILERS VENCE 
NA ESTREIA
Com um touchdown em cada 
quarto e um bom desempenho 
defensivo, o time rio-pretense 
superou o Jundiaí Ocelots por 
28 a 3.  ESPORTES Pág.6

Divulgação

Em um dia, Saúde vacina 346 pessoas no terminal
A Secretaria de Saúde de Rio Preto voltou a realizar a vacinação contra Covid-19 no Terminal Urbano nesta segun-
da-feira (14). Ao todo 346 pessoas imunizadas no local. A vacinação continua para adultos no Terminal nesta terça e 
quarta-feira das 7h30 às 18h. A Saúde também anunciou que vai continuar a vacinação nas escolas municipais de Rio 
Preto. Por ora, a programação inclui nesta semana cinco visitas a unidades escolares, mas outras equipes de imuni-
zação já estão se organizando para levar as doses a outras escolas.  CIDADES Pág.4

PAULISTÃO

Mirassol é 
goleado e se 
complica 
na tabela

ESPORTES    Pág.6

DIA DO CONSUMIDOR

Procon faz 
hoje ação no 
Terminal 
Urbano
O Procon de Rio Preto pro-
move nesta terça-feira, 15, 
Dia do Consumidor, ação 
itinerante para orientação 
e recebimento de reclama-
ções no Terminal Urbano. O 
objetivo é esclarecer os usu-
ários do transporte público 
a respeito dos seus diretos 
nas relações de consumo. 
A ação terá início às 7h30 e 
segue até as 14h. Uma tenda 
foi montada no terminal 
com mesas para atendimen-
to. POLÍTICA  Pág.3

5 TIROS

Jovem atira 
em casa de 
PM e acaba 
baleado
Um jovem, de 27 anos, 
levou cinco tiros, na ma-
drugada de domingo, no 
Jardim Conceição, em 
Rio Preto, após efetuar 
disparos contra a casa 
de um policial militar. 
Segundo o boletim, o pm, 
de 36 anos, ouviu uma 
motocicleta barulhenta e 
saiu para ver o que estava 
acontecendo, momento 
em que o rapaz efetuou 
vários disparos em direção 
ao imóvel. CIDADES Pág.5

NO TRIBUNAL

Prefeitura entra 
com Adin contra 
seguro da 
Área Azul
O prefeito Edinho Araújo 
acionou o Tribunal de Jus-
tiça contra lei aprovada pela 
Câmara que obriga a Prefei-
tura contratar seguro para 
ressarcir financeiramente 
motoristas que tiveram da-
nos ou furto de veículos 
estacionados na Área Azul. 
A lei é de autoria do ve-
reador Julio Donizete foi 
promulgada pelo presidente 
Pedro Roberto. 
POLÍTICA  Pág.3

Começa nesta terça-feira, 
dia 15 de março, o paga-
mento do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano 
(IPTU), de Rio Preto. De 
acordo com a Secretaria 
da Fazenda, o contribuinte 
poderá optar pelo paga-
mento à vista com desconto 
de 5% e também para o 
pagamento da primeira 
parcela, para quem optar 
em fazer o parcelamento 
em 10 vezes, sem desconto. 
De acordo com secre-
tário da Fazenda José 
Martinho Ravazzi Neto, 
mais de 172 mil carnês 
foram enviados aos con-
tribuintes pelos correios. 
POLÍTICA  Pág.3

EM URUPÊS

Serviço para 
atendimento 
de transtornos 
mentais
Começaram a funcionar em 
Urupês os atendimentos 
no Ambulatório Multipro-
fissional Especializado em 
Saúde Mental (Ament), ser-
viço oferecido pela Secreta-
ria de Saúde que vai prestar 
atendimento a pessoas com 
transtornos mentais. 
CIDADES  Pág.4

A Secretaria de Saúde voltou a realizar a vacinação contra Covid-19 no Terminal Urbano; nesta segunda-feira foram 346 pessoas imunizadas

INTERDITADA

Acidente na 
BR tem cinco 
veículos e 
um ferido
Um acidente envolvendo 
cinco veículos deixou um 
caminhoneiro ferido na 
altura do quilômetro 62 
da rodovia BR-153, em Rio 
Preto, na tarde de domingo. 
Segundo as informações 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF), um caminhão 
bateu na traseira de outro. 
Com o impacto, outros 
dois caminhões e uma ca-
minhonete que seguiam à 
frente foram empurrados. 
CIDADES Pág.5 Acidente entre cinco veículos interdita trecho da BR-153

Rubens Chiri
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Muito se comenta que 
trabalhamos em média de 
quatro a cinco meses somen-
te para pagar os impostos. 
Pois é, essa realidade é ori-
ginada pela carga tributária 
vigente no país que supera a 
marca dos 30%. 

Não é uma das maiores 
cargas tributárias existentes 
no mundo, é verdade, mas o 
que se questiona é a forma 
pela qual a arrecadação re-
torna para a população e o 
quão complexa é a legislação 
tributária vigente no país.

O Brasil ainda não con-
seguiu desatar os nós do 
complexo emaranhado fi s-
cal do sistema tributário e 
fi scal. Como conviver com a 
existência de mais de 90 tri-
butos de variadas naturezas 
e espécies?

Muito já se discutiu sobre 
a necessidade urgente de se 
fazer uma reforma tributária 
que simplifi que e desburo-
cratize a nossa legislação, 
mas os entes envolvidos na 
discussão ainda não chega-
ram a um consenso. Os inte-
resses envolvidos são muitos 
e confl itantes. o que difi culta 
a sua aprovação.

Este ambiente tributário 
de complexidade e de buro-
cracia difi culta a gestão das 
empresas proporcionando, 
por vezes, um montante de 
custos e despesas desneces-
sários advindo da falta de co-
nhecimento e de atualização 
quanto à legislação vigente.

O ambiente tributário 
complexo proporciona um 
ambiente de litígios cres-
centes entre o fi sco e con-
tribuintes que vão parar no 
judiciário. Segundos estudos 
publicados pelo Instituto 
Brasileiro de Ética Concor-
rencial, os litígios contem-
plam cifras que representam 
por volta de 50% de todas 
as riquezas produzidas pelo 
país em um ano.

Nesse contexto, percebe-
-se uma crescente demanda 
por profi ssionais que atuem 
nos processos de gestão, 
orientação fi nanceira e, prin-
cipalmente, planejamen-
to tributário e que saibam 
utilizar métodos, técnicas e 
tecnologias específi cas para 
a elaboração de estudos de 
viabilidade, otimização de 
investimentos e distinção 
das diferentes técnicas de 
cálculos e sistematização 
relativas à aplicação da le-
gislação tributária.

É necessário que os 
profissionais subsidiem as 
empresas com alternati-
vas legais quanto à forma 
tributária mais adequada, 
possibilitando a redução da 
carga tributária, a mitigação 
de riscos tributários, oportu-
nizando dessa forma um pla-
nejamento tributário efi caz.

E qual é solução? Uma 
reforma tributária que seja 
norteada pela simplifi cação 
tributária e que promova a 
redução da burocracia. Pare-
ce simples e trivial, mas es-
barra em um tipo de compor-
tamento que culturalmente 
não estamos acostumados, 
que é o de renunciar a inte-
resses específi cos e setoriais.

ARTIGO

Muito se fala da autopuni-
ção e dos chicotes imaginários 
os quais usamos para nos 
culparmos por repetições de 
comportamentos, situações 
ou emoções destrutivas: os 
chamados ciclos viciosos.

 Porém, a culpa que impu-
tamos a nós quando percebe-
mos que estamos, novamente, 
fazendo as mesmas coisas é na 
verdade, uma tentativa interna 
de alívio da sensação ruim. 
Uma maneira de nos sentirmos 
melhores apesar dos erros. 
Tentando demonstrar que se 
está errando de novo, mas não 
queria estar agindo assim.

 Como se, a sua culpa se fos-
se eliminada neste momento. 
Mas assumir uma culpa e não 
tomar atitude de mudança, de 
nada adianta para que o ciclo 
seja quebrado.

No fundo do nosso incons-
ciente, agimos assim para 
assumir para nós mesmos 
que não somos pessoas tão 
perversas, tão cruéis ou tão 
ingênuas. O que não minimiza 
os impactos e ações que nos 
prejudicam.

Essas punições são na ver-
dade, manipulações que cria-
mos para nós e para o outro, 
objetivando um alívio interno 
e a valorização desta falta de 
atitude em agir em prol de uma 
verdadeira mudança.

Existe, portanto, uma ne-
cessidade real de alteração 
desse comportamento. Con-
tinuar fazendo as mesmas 
coisas, da mesma maneira 
ou vivenciando situações que 
causam a culpa no fi nal, para 
criar justifi cativas eternas, não 
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ajudam no aprendizado, e de 
fato não nos confrontam com o 
real motivo da repetição.

Indagar-se: Por que errei? 
Por que sempre estou agindo 
desta forma? Por que repito 
sempre os mesmos tipos de 
relações? Sempre o mesmo 
perfi l de pessoas? O que me faz 
me perder?

Ou porquê perco o controle 
da situação, se eu já cometi 
o mesmo erro antes? Essas 
perguntas investigativas são 
de extrema importância no 
processo de eliminação dos 
seus atos repetitivos e, conse-
quentes, punições imaginárias, 
através de culpas impostas.

O processo de cura acon-
tece quando eu realmente 
compreendo a função desta 
culpa e olho para o acontecido 
com um olhar mais crítico, 
diagnosticando esse desvio no 
comportamento.

Se culpar pelos erros e repe-
tições apenas, não é uma ação 
produtiva. É preciso aprender 
a não sofrer e não se punir sem 
tomar atitudes que, de fato 
modifi quem esse processo. Re-
visitando a situação que gera 
o desconforto e investigando 
suas reais motivações.

Seja honesto consigo mes-
mo e desnude-se da armadura 
de proteção que pode estar 
impedindo o ajuste desta in-
coerência emocional.

Descubra através do seu 
próprio diagnóstico, qual o 
gatilho que foi acionado para 
desencadear o comportamento 
vicioso, fazendo com que os 
mesmos erros sejam sempre 
cometidos.  

Não se justificar através 
da culpa e assumir os riscos 
de uma correção é a maneira 
mais sensata para evitar com 
que essa roda continue a girar 
como em outras situações 
anteriores.

Enfim, apenas sofrer por 
estar sempre fazendo tudo da 
mesma maneira, repetindo e 
repetindo, não adianta nada e 
não irá ajudar você a livrar-se 
da culpa e da autopunição. Vai 
fi car no mesmo lugar.

O correto é se auto respon-
sabilizar, investigando seu 
inconsciente. Questionando e 
buscando respostas verdadei-
ras sobre as motivações aplica-
das, até se conseguir perceber 
a razão de ser dos sentimentos, 
emoções e comportamentos.

Pare de se lamentar. A 
chave do sucesso desta ruptu-
ra é o autoconhecimento. Só 
através dele, permite-se que, 
a aplicação correta da inteli-
gência emocional seja capaz de 
enfraquecer suas resistências 
e limitações para dar lugar 
às transformações positivas 
no alcance de um equilíbrio 
emocional.

“
“
“

Prefeito Bica

Ivan Baitello, Técnico do Mirassol

Guilherme Colombo da Silva, presidente da AMA e prefeito de Santa Adélia

Corrente Ecumênica de
Solidariedade às vítimas das 

chuvas em Petrópolis/RJ
 O futuro da função 
fiscal e tributária

Desde dezembro de 2021, diversas regiões bra-
sileiras têm sido castigadas por fortes chuvas, 
provocando enchentes e deslizamentos de terra, 
que resultaram em centenas de falecimentos de 

Irmãs e Irmãos do nosso país, sendo agora gravemente 
afetada a cidade de Petrópolis/RJ. É um momento sensí-
vel para todos, em especial para milhares de famílias que 
lidam com a dor e o sofrimento pelo repentino retorno 
de entes queridos e amigos ao Plano Espiritual, além dos 
incalculáveis prejuízos materiais. Esperamos que todas as 
providências no âmbito público sejam tomadas, a fi m de que 
se possa amenizar o infortúnio de tantas famílias e evitar 
tragédias como as que temos assistido. Rogo a Jesus, o Di-
vino Pastor, que ampare os corações, porquanto Ele mesmo 
intercede por nós junto ao Pai Celestial e prometeu, em Seu 
Evangelho, consoante Mateus, 21:22 e 17:20: “Tudo aquilo 
que pedirdes na prece, crede que haveis de receber e vos 
será concedido. Se tiverdes Fé do tamanho de um grão de 
mostarda, direis a este monte: Sai daqui, lança-te ao mar, 
e assim acontecerá. Nada vos será impossível”.

Confi emos plenamente na Excelsa Misericórdia e na 
Imprescindível Compaixão do Cristo! Aos que nos antece-
deram à Grande Pátria Espiritual nosso pedido contrito é 
que sejam socorridos pelas Falanges Benditas que bondo-
samente acolhem os que lá chegam. 

A Legião da Boa Vontade, sempre presente onde o povo 
precisa, com sua incansável campanha SOS Calamidades, 
já entregou mais de 110 toneladas em doações para os 
Estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Rio 
de Janeiro. Ela tem prontamente agido em parceria com a 
Defesa Civil, alcançando comunidades em locais de difícil 
acesso. Agradecemos a todos os que têm contribuído para 
as atividades de assistência humanitária da LBV. Nossa 
gratidão igualmente aos inúmeros veículos de comunicação 
que divulgaram as ações emergenciais, ajudando a formar 
essa Corrente Ecumênica de Solidariedade em prol dos que 
mais necessitam. 

A Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, por 
intermédio de seus pregadores, embaixadores e Cristãos 
do Novo Mandamento, tem levado o conforto espiritual 
às Almas combalidas, fortalecendo a Fé e a Esperança em 
dias melhores.

Aprendamos com Jesus a Sua Parábola do Bom Sama-
ritano — em que o Sábio dos Milênios exalta aquele que 
serve com desprendimento de credo, cultura, etnia e classe 
social — e não meçamos esforços para dirimir o infortúnio 
do nosso próximo. Fraternalmente a todos recomendo: 
quem quiser diminuir a sua própria dor ajude os que sofrem.

Angelo Toyokiti Yasui

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

REFLEXÃO DE BOA VONTADE

Função psicológica e 
desenvolvimento do 
processo de cura

“
“
“

           Sabemos como a pandemia afetou negativa-
mente a saúde mental das pessoas. Oferecer um 
programa de acolhimento e tratamento em um pe-
ríodo que deixou tantas marcas é fundamental

           Em qualquer outro grupo estaríamos classifi-
cados, mas no nosso grupo todo mundo está pon-
tuando. Temos que ir lá buscar o resultado, inde-
pendente dos demais jogos

           É muito importante que estejamos atentos a 
tudo o que acontece em Brasília e hoje abordare-
mos pautas que podem trazer enormes prejuízos 
aos cofres dos municípios.
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Política Medicamento no SUS
O medicamento risdiplam, para trata-
mento de Atrofia Muscular Espinhal 
(AME) tipo I, está incorporado ao SUS

Volta da sessão única
Projeto de resolução de autoria do 
vereador Jorge Menezes (PSD) altera o 
regimento interno do Legislativo

D
iv
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ga
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o

Divulgação

Começa nesta terça-feira, 
dia 15 de março, o paga-
mento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), 
de Rio Preto. De acordo com 
a Secretaria da Fazenda, o 
contribuinte poderá optar 
pelo pagamento à vista com 
desconto de 5% e também 
para o pagamento da primeira 
parcela, para quem optar em 
fazer o parcelamento em 10 
vezes, sem desconto. 

De acordo com secretário 
da Fazenda José Martinho 
Ravazzi Neto, mais de 172 mil 

carnês foram enviados aos 
contribuintes pelos correios. 
“Pelo número do cadastro 
do imóvel (disponível no 
carnê do ano passado), o 
contribuinte pode consultar 

Pagamento do IPTU começa hoje 
em Rio Preto para 172 mil carnês

IMPOSTO 2022

A previsão orçamentá-
ria com o recolhimento 
do imposto em 2022 é 
de R$ 263 milhões

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

e imprimir a cota única (com 
desconto), bem como as par-
celas mensais, acessando o 
site: https://cidadao.riopreto.
sp.gov.br/empro_cidadao/
sjriopreto/semfaz/empro_ip-
tu_2via.php”, explicou o se-
cretário. 

A previsão orçamentária 
com o recolhimento do im-
posto em 2022 é de R$ 263 
milhões, de acordo com a 
Fazenda.

Obras

O prefeito Edinho Araú-
jo assinou na manhã deste 
domingo, 13/3, ordem de 
serviço para início das obras 
de iluminação do Campo 2 do 
Distrito Industrial. Ao lado do 
secretário de Esportes Fábio 
Marcondes, do vereador Jean 
Charles e do deputado Federal 
Luiz Carlos Motta, Edinho 
falou sobre a importância de 
obras que valorizam o bem-
-estar.

“Vamos retomar as ativida-
des no período noturno após 

po 2 do Distrito, com o obje-
tivo de sediar competições no 
período noturno, reparando 
um problema que já durava 
mais de 20 anos. 

O Distrito Industrial pos-
sui 3 campos de futebol, todos 
com vestiários, banheiros e 
arquibancadas. Juntos eles 
possuem capacidade para 
acomodar até 5.000 torcedo-
res nos diversos campeonatos 
que ocorrem no local como os 
Campeonatos de futebol Ama-
dor, Várzeano entre outros.

MUNICIPAL

Saem detalhes da nova licitação 
para seis lotes no Mercadão

IPTU

5%
DE DESCONTO para 
contribuinte que optar 
pelo pagamento á 
vista na data de hoje, 
início do vencimento

A Prefeitura de Rio Preto 
publicou a abertura de nova 
licitação por concorrência 
pública para concessão, uso 
e exploração de seis lotes co-
merciais no Mercado Munici-
pal. O edital foi publicado no 
Diário Ofi cial do último sába-
do, 12.
As unidades comerciais deve-
rão ser destinadas aos ramos 
de: panifi cação (exclusiva 
para cooperativa); queijos e 
produtos defumados artesa-
nais ou sorveteria; congelados 
e resfriados em geral; cerea-
lista e armazéns gerais, exceto 
produtos naturais; cafeteria 
ou casa de sucos; comida por-
tuguesa/italiana/árabe. 
O critério na disputa é a maior 
oferta por unidade comercial, 
partindo do valor mínimo es-
tabelecido no edital (veja mais 
detalhes abaixo). Os lotes são 
compostos por bancas, boxes 
e células, separadamente ou 
combinados entre si. 

Será priorizada a oferta de 
itens ainda não existentes no 
Mercadão. Há um lote exclu-
sivo (nº 1) destinado ao coo-
perativismo de panifi cação, 
que visa fomentar a geração 
de trabalho e renda para pe-
quenos e médios produtores. 

      Proibições
Além disso, na concessão do 
lote 4 é proibido comércio de 
produtos naturais; na con-
cessão do lote 6, restauran-
tes, deverá obrigatoriamente 
utilizar a banca 8 como área 
de atendimento, com mesas e 
cadeiras para apoio o serviço 
do restaurante. Também fi ca 
proibido aos novos concessio-
nários a comercialização de 
pastéis fritos ou outros pro-
dutos que sejam o carro-chefe 
de atividades já instaladas no 
Mercadão. 

       Tipo de atividade

A concessão observa a ade-
quação do espaço para cada 
tipo de atividade, logística in-
terna de abastecimento, fl uxo 
de pessoas, organização e va-
riedade na oferta de produtos 
comercializados. 

         90 dias
Os ganhadores da licitação 
terão 90 dias para instalação 
dos negócios. Os espaços po-
derão ser ocupados por cinco 
anos, prorrogáveis pelo mes-
mo período, limitado a duas 
renovações. 
Os interessados em concor-
rer têm prazo até 17h de 18 de 
abril de 2022 para realizar a 
entrega e protocolo de ofer-
tas na Diretoria de Compras 
e Contratos (avenida Alberto 
Andaló, 3030, 2º andar, Cen-
tro). A sessão pública de aber-
tura dos envelopes está pre-
vista para 19 de abril, às 8:30, 
no Auditório Juan Bérgua.

Saem detalhes da nova licitação para seis lotes no Mercadão

EVENTO

Edinho acompanha palestra 
sobre pautas municipalistas

O prefeito de Rio Preto Edi-
nho Araújo (MDB)  partici-
pou na manhã desta segun-
da-feira, 14, de um evento 
organizado em parceria pela 
Associação dos Municípios 
da Araraquarense (AMA) e 
pela Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), com 
palestra ministrada pelo pre-
sidente da CNM o advogado 
Paulo Ziulkoski. 
O tema do encontro foi “Pau-
ta Municipalista e os princi-
pais assuntos de interesse dos 

 O Procon de Rio 
Preto promove nesta ter-
ça-feira, 15, Dia do Consu-
midor, ação itinerante para 
orientação e recebimento 
de reclamações no Termi-
nal Urbano. O objetivo é 
esclarecer os usuários do 
transporte público a respei-
to dos seus diretos. A ação 
terá início às 7h30 e segue 
até as 14h. Uma tenda foi 
montada no terminal com 
mesas para atendimento. 
Os servidores do órgão esta-
rão o dia todo no local e, por 
isso, excepcionalmente nes-
ta terça, não será realizado 
o atendimento presencial 
na sede do Procon.

Consumidor

Além das unida-
des disponíveis, 
atualmente o 
Mercadão tem 
29 concessões 
ativas, totalizan-
do 35.

Começa nesta terça-feira, dia 15, o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Rio Preto

20 anos. Uma conquista para 
o esporte, uma conquista para 
Rio Preto”, destacou o prefei-
to Edinho Araújo. 

O valor estimado para 
obra é de R$ 255.399,28, com 
previsão para conclusão dos 
serviços de 90 dias. A empresa 
vencedora da licitação, KM 
& M Engenharia Projetos e 
Construção Ltda – ME, será 
responsável pelas melhorias 
na iluminação do local.

A obra consiste na recolo-
cação da iluminação no Cam-

 O governador João 
Doria (PSDB) anunciou na 
sexta-feira, 11, em Catandu-
va, a destinação de R$ 20 
milhões para a realização 
de obras e construções em 
12 municípios da Diretoria 
de Ensino de Catanduva, 
por meio do Plano de Ações 
Integradas do Estado de São 
Paulo (Painsp). Na ocasião, 
Doria também entregou 
uma unidade do Programa 
Creche Escola e autorizou 
repasse de R$ 13,5 milhões 
para o Hospital do Câncer 
de Catanduva – Fundação 
Padre Albino - e outros R$ 
15 milhões para obras de 
infraestrutura urbana.

Catanduva
  De autoria do ve-

reador Celso Peixão (MDB) 
a proposta determina que o 
Corujão da Saúde poderá 
ser implementando em 
hospitais, clínicas par-
ticulares e filantrópicas, 
através de convênio, que 
ofertam consultas, exames, 
cirurgias ou clinicas de 
rede pública, policlínicas, 
com consultas, exames, e 
pequenas cirurgias em ho-
rários alternativos, prefe-
rencialmente das 18 horas 
à meia-noite, conforme a 
capacidade ociosa de cada 
local. Prtojeto será ana-
lisado hoje na sessão da 
Câmara  à tarde.

Corujão

Municípios”. A reunião foi re-
alizada no Ipê Park Hotel, em 
Cedral. 
“É muito importante que es-
tejamos atentos a tudo o que 
acontece em Brasília e hoje 
abordaremos pautas que po-
dem trazer enormes prejuízos 
aos cofres dos municípios. 
Também falaremos de alguns 
projetos que trazem benefí-
cios”, afi rmou na abertura o 
presidente da AMA e prefeito 
de Santa Adélia Guilherme 
Colombo da Silva. 
Entre os temas abordados por 
Ziulkoski estavam o piso na-
cional do magistério, o parce-
lamento previdenciário, a re-

forma tributária, saneamento 
básico, leis de apoio cultural, 
projeto de legalização dos jo-
gos de azar, além do próprio 
movimento municipalista. 
O palestrante falou também 
do cuidado que os municípios 
devem ter com as despesas 
nos próximos anos. “Difi cil-
mente teremos uma arreca-
dação tão alta como a do úl-
timo ano, que foi resultado 
do adiamento do prazo para 
pagamento de impostos feito 
no início da pandemia. São 
mais três anos de mandato e 
é preciso ter cuidado para ver 
se haverá dinheiro em caixa”, 
disse Ziulkoski.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br
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Adin quer
anular lei de 
seguro da 
Área Azul

O prefe i to  Edinho 
Araújo (MDB) acionou o 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo contra lei aprovada 
pela Câmara Municipal 
que obriga a Prefeitura 
contratar seguro para res-
sarcir financeiramente 
motoristas que tiveram 
danos ou furto de veículos 
estacionados na Área Azul. 

A lei é de autoria do 
vereador Julio Donizete 
(PSD) e foi promulgada 
pelo presidente da Câma-
ra, Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) no último dia 25 
de fevereiro. Edinho ainda 
tentou vetar a proposta, 
mas acabou sendo rejeita-
do pelos vereadores. 

O projeto prevê o res-
sarcimento de, no máxi-
mo, R$ 50 mil e o bene-
fício concedido mediante 
apresentação de Boletim 
de Ocorrência e a com-
provação feita através de 
relatório pelo agente fi s-
calizador responsável pelo 
setor. Eventuais acessórios 
instalados no veículo, se-
jam ele de fábrica ou não, 
não serão considerados na 
indenização.

Na Adin junto ao TJ, Edi-
nho afirma que as regras de 
serviço de estacionamento 
rotativo são atribuições do 
município, e não da Câma-
ra, e que a lei não apresenta 
impacto financeiro e como a 
regra será custeada para ser 
colocada em prática.

Da REDAÇÃO
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Guilherme Batista
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CIDADES Creche em Ipiguá
A creche municipal “Simoni Fachin” 
em Ipiguá foi inaugurada e já recebeu 
alunos nesta segunda-feira 

Aniversário solidário
Em comemoração aos 18 anos do Clube 
Amigos do Deficiente (CAD), atletas de 
basquete fizeram doações de sangue

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto voltou a realizar a 
vacinação contra Covid-19 
no Terminal Urbano nesta 
segunda-feira (14). Até o fi nal 
do dia, foram 346 pessoas 
imunizadas no local. A vaci-
nação continua para adultos 
no Terminal nesta terça e 
quarta-feira das 7h30 às 18h. 

A Saúde também anunciou 
que vai continuar a vacinação 
nas escolas municipais de Rio 
Preto. Por ora, a programação 
inclui nesta semana cinco visi-

tas a unidades escolares, mas 
outras equipes de imunização 
já estão se organizando para 
levar as doses a outras escolas. 

Na terça-feira (15) serão 
aplicadas doses nas esco-
las Joana Casagrande Vinha 
(Talhado), das 11h30 às 13h, 
Castelo do Bosque (Jardim 
Castelinho), das 11h às 12h30, 

Saúde vacina 346 pessoas no terminal 
e segue com imunização em escolas

BUSCA ATIVA

Até agora, Rio Preto apli-
cou 24.061 primeiras do-
ses em crianças (68,81% 
de cobertura vacinal)

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

HB recruta 
voluntários 
para vacina 
da meningite

e Prof Luiz Jacob (São Fran-
cisco), a partir das 11h30. 

Na quarta-feira (16), a 
imunização será nas escolas 
Joana Casagrande Vinha (Ta-
lhado), das 11h30 às 13h, e 
Bosque Encantado (Jardim do 
Bosque I), das 11h às 12h30. 

A vacinação é exclusiva 
para estudantes dessas unida-
des, com idade de 5 a 11 anos. 
Para receber a dose, o aluno 
deve estar acompanhado de 
um responsável. 

A Campanha de Vacinação 

Covid infantil continua nas 
unidades de saúde: Caic, Cen-
tral, Cidade Jardim, Eldora-
do, Jardim Gabriela, Jaguaré, 
Santo Antônio e Vila Elvira. 
O horário é das 7h30 às 15h.

Até agora, Rio Preto apli-
cou 24.061 primeiras do-
ses em crianças (68,81% de 
cobertura vacinal) e 8.187 
segundas doses (23,41% de 
cobertura).

Olímpia
Com o intuito de ampliar 

O Centro Integrado de 
Pesquisa (CIP) do Hospital 
de Base em Rio Preto comu-
nicou nas redes sociais nesta 
segunda-feira (14) que abriu 
inscrições para um estudo de 
vacina contra meningite.

O imunizante utilizado 
foi desenvolvido pelo labo-
ratório GSK, que consiste 
em uma vacina pentavalente 
destinada a proteger contra 
a doença menincológica in-
vasiva causada por todos os 
cinco sorogrupos menicoló-
gico (ABCWY). O objetivo do 
estudo fase II é avaliar a su-
perioridade desta vacina em 
comparação com as vacinas 
para meningite B e ACWY, 
assim como avaliar a segu-
rança e efi cácia da mesma. 

Podem participar do estu-
do indivíduos de 10 a 25 anos 
de idade que não tenham 
histórico de meningite, nun-
ca tenham recebido vacina 
contra meningite B ao longo 
da vida, tenham recebido va-
cina contra meningite ACWY 
há mais de 4 anos e tenham 
recebido a vacina contra 
meningite C até os dois anos 
de idade. 

Interessados deverão se 
inscrever pelo telefone (17) 
3201-5000, ramais 1014, 
1015 e 5403.

EM OLÍMPIA

400
DOSES FORAM aplicadas 
durante o final de
semana em ações  de 
busca ativa em dois
postos montados

Saúde vacina 346 pessoas no terminal e segue com imunização em escolas

Começou a funcionar em 
Urupês nesta segunda-feira 
(14) os atendimentos no Am-
bulatório Multiprofi ssional 
Especializado em Saúde Men-
tal (Ament), serviço oferecido 
pela Secretaria de Saúde que 
vai prestar atendimento a pes-
soas com transtornos mentais 
prevalentes e de gravidade 
moderada, como transtornos 
de humor, de ansiedade e de-
pendência química. 
O atendimento se difere da-
quele que já é prestado atu-
almente nas Unidades de 
Saúde, com as sessões de psi-
coterapia, pela gravidade do 
caso. Enquanto essas sessões 
abordam casos mais leves, o 
Ament visa atender situações 
mais avançadas e, para isso, 
dispõe de uma equipe multi-
disciplinar composta por psi-

Serviço vai atender casos 
de transtornos mentais

EM URUPÊS

O objetivo é ampliar o 
acesso à assistência em 
saúde mental para pa-
cientes com idade igual 
ou superior a 12 anos

quiatra, psicólogo e assistente 
social. 
O objetivo é ampliar o acesso 
à assistência em saúde men-
tal para pacientes com idade 
igual ou superior a 12 anos. 
O serviço atende casos de 
depressão, ansiedade, esqui-
zofrenia, transtorno afetivo 
bipolar, transtorno obsessi-
vo-compulsivo, dentre outros, 

incluindo aquelas com quadro 
de uso nocivo e dependência 
de substâncias psicoativas. 
Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), 18,6 
milhões de brasileiros são 
impactados pelo transtorno 
de ansiedade, que também é 
responsável por mais de um 
terço do número de pessoas 
incapacitadas nas Américas.

“Sabemos como a pandemia 
afetou negativamente a saúde 
mental das pessoas. Oferecer 
um programa de acolhimento 
e tratamento em um período 
que deixou tantas marcas é 
fundamental. Nossa espe-
rança é conseguir trazer mais 
saúde e dignidade para a vida 
dessas pessoas”, comentou o 
prefeito Bica.

DIA DO RIM

Campanha realiza mais de 
1.500 exames de urina

O Dia Mundial do Rim, 
celebrado em 10 de março, 
foi marcado por uma mega 
campanha de conscientiza-
ção e realização de exames 
de urina para o diagnóstico 
e monitoramento de doenças 
renais na população em Rio 
Preto. Mais de 1,5 mil testes 
foram feitos e cerca de 6 mil 
pessoas receberam orien-
tações sobre como cuidar 
melhor da saúde dos rins. 
As ações foram organizadas 
pela Funfarme em parceria 
com a Sociedade Brasileira 
de Nefrologis (SBN), com a 
Prefeitura, por meio do Con-
selho Municipal de Saúde 
(CMS) e Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS), e com 
laboratórios. 

A campanha foi realiza-
da em mais de 50 locais da 
cidade, como o Ambulató-
rio Geral de Especialidades 
do Hospital de Base (HB), 
UBS (Unidades Básicas de 
Saúde), UPA (Unidades 
de Pronto Atendimento), 
CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial), SAD (Serviço 
de Assistência Domiciliar), 
Unimed e nos laboratórios 
HLab, Laborclin, Ultra-X e 
Imedi. Ações também foram 
realizadas em shoppings e 

supermercados. 
O exame realizado na 

campanha foi o de urina com 
tira reagente, usada para de-
terminações de parâmetros 
bioquímicos na urina. Os 
pacientes que apresentaram 
alterações no parâmetro de 
proteínas, foram encaminha-
dos para acompanhamento 
médico no Ambulatório do 
HB e para o Centro Médico 
de Especialidades (CME), da 
Prefeitura. Durante as ações, 
foram distribuídos panfl etos 
com dicas e orientações so-
bre a doença renal crônica. 

De acordo com o nefrolo-
gista do Hospital de Base Ho-
rácio Ramalho, a campanha 
do Dia Mundial do Rim 2022 
foi a mais abrangente em 
relação aos anos anteriores 
e por isso as ações realizadas 
tiveram grande impacto na 
sociedade. 

A Funfarme realizou 
também exames de urina 
nos colaboradores que per-
tenciam ao grupo de risco: 
obesos, portadores de do-
enças cardiovasculares e/
ou aqueles com história de 
doença renal na família. 
Foram realizados 116 testes. 
Os colaboradores que apre-
sentaram alterações em seus 
exames, foram encaminha-
dos para atendimento no Es-
paço Saúde do Colaborador.

O objetivo é ampliar A assistência para pacientes com idade igual ou superior a 12 anos

Da REDAÇÃO
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Divulgação

a cobertura vacinal dos olim-
pienses contra a Covid-19, a 
secretaria de Saúde realizou, 
no último sábado (12), uma 
ação especial de vacinação, 
facilitando o acesso dos mo-
radores em horário diferen-
ciado. 

Desta forma, os dois pon-
tos de vacinação, a Fenossa 
destinada às crianças e a Av. 
dos Olimpienses que imuniza 
o público adolescente e adul-
to, funcionaram das 8h às 
16h, promovendo a aplicação 

Vinicius LIMA

total de mais de 400 doses, ao 
longo do dia. 

Segundo balanço da Vi-
gilância Epidemiológica, a 
imunização infantil ministrou 
199 doses de vacina, sendo 
64% referentes à segunda 
dose da Coronavac. Já na Av. 
dos Olimpienses, onde foram 
aplicadas 206 doses, a grande 
maioria procurou o local para 
receber a dose adicional, au-
torizada para pessoas com 18 
anos ou mais, representando 
82% das doses aplicadas.

Divulgação

D
ivulgação
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Um jovem, de 27 anos, le-
vou cinco tiros, na madrugada 
deste domingo, 13, no Jardim 
Conceição, em Rio Preto, após 
efetuar disparos contra a casa 
de um policial militar, que 
reagiu ao atentado. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o pm, de 36 anos, 
ouviu uma motocicleta baru-
lhenta em frente a sua resi-
dência e saiu para ver o que 
estava acontecendo, momento 
em que o rapaz efetuou vá-
rios disparos em direção ao 
imóvel. 

Ao tentar imobilizar o sus-
peito ele apontou uma arma 
para o policial, que atirou para 
se defender. O motociclista 
foi encontrado caído no chão, 
baleado, pelo Resgate, sendo 
socorrido até a Santa Casa. 

No Plantão, foi decretada a 
prisão em flagrante do jovem, 
que permanece internado, sob 
escolta, no hospital. As causas 
do atentado serão investigadas 
pela Polícia Civil rio-pretense. 

Mulher
Uma mulher, de 55 anos, 

foi baleada na perna direita, 
na noite deste domingo, 13, 
quando caminhava em uma 
rua do João Paulo II, na Re-
gião Norte de Rio Preto. 

À Polícia Militar, ela con-
tou que dois homens em uma 
motocicleta se aproximaram e 
o garupa efetuou os disparos 
em sua direção. 

Populares que passavam 
pelo local socorreram a víti-
ma até a UPA Jaguaré. Até 
o fechamento desta matéria, 
as causas do atentado e o 
paradeiro dos bandidos eram 
desconhecidos. O caso será 
investigado pelo 3º DP.

Em casa
O 4º DP de Rio Preto vai 

investigar uma tentativa de 
homicídio ocorrida na noite 
deste domingo, 13, no Jardim 
das Oliveiras. Um homem, de 
42 anos, foi baleado dentro 
da própria casa. Segundo o 
boletim de ocorrência, a víti-
ma foi atingida no maxilar e o 
projétil atravessou sua boca. 
O morador procurou socorro 
num vizinho, que acionou o 
Samu. O rio-pretense foi le-
vado até o Hospital de Base, 
onde passou por atendimento 
e ficou sob observação.

Motociclista atira contra casa 
de policial e acaba baleado

POLÍCIA

Ao tentar imobilizar o 
suspeito ele apontou 
uma arma para o policial, 
que atirou para se 
defender

Um homem, de 40 anos, foi 
preso em flagrante, na manhã 
deste domingo, 13, após revi-
rar o apartamento onde mora, 
no Jardim Nazareth, em Rio 
Preto, obrigar a mulher, de 28 
anos, a engolir vidro e brinco, 
e tentar matá-la para “tirar o 
demônio do corpo” dela. 

Quando os policiais mili-
tares chegaram no endereço 
ouviram a vítima gritando 
por socorro. Como a porta 
estava trancada, a guarnição 
arrombou e ao entrar na sala 
viu a mulher totalmente nua 
embaixo do sofá e o agressor, 
bastante alterado, com uma 
banqueta e uma faca nas mãos, 

CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICAS

Homem obriga mulher comer vidro
ameaçando-a. 

O apartamento estava todo 
revirado e havia vidros que-
brados por toda a parte. Após 
ser imobilizado, o acusado 
foi levado até a UPA Jaguaré, 
onde a jovem também recebeu 
atendimento médico. 

Na unidade de saúde foi 
confirmado que havia objeto 
estranho dentro do estômago 
da vítima. 

No Plantão,  a  pr isão 
em flagrante foi confirma-
da e o indiciado transferi-
do para a carceragem local. 

Briga casal
Uma briga de casal termi-

nou com o homem esfaqueado 
e preso em flagrante, na manhã 
deste domingo, 13, no Jardim 
Santo Antônio, na Região Nor-
te de Rio Preto. 

Policiais militares foram 
acionados para um chamado 
de violência doméstica e en-
contraram o acusado, de 22 
anos, com dois curativos, um 
no ombro e outro no braço 
esquerdo. 

À guarnição, ele informou 
que foi até a UPA do bairro 
para ser atendido, após levar 
duas facadas. 

Para a PM, o jovem alegou 
que queria manter relações 
sexuais com a mulher e ela 

recusou, o que gerou a briga

Versão dela
Já a esposa, de 28 anos, 

disse que estava em um serv 
festa bebendo com o marido e 
que ao chegarem em casa co-
meçaram a brigar. Após agre-
dí-la, o suspeito teria tentado 
esfaqueá-la, sendo desarmado 
pela mulher, que desferiu os 
dois golpes para se defender. 
A faca do crime não foi encon-
trada. O indiciado foi levado 
para a carceragem local, onde 
ficou à disposição da Justiça. 
 
C o l a b o r o u  –  S a r a h 
BELLINE

Acidente entre cinco veículos interdita trecho da BR-153 e fere caminhoneiro

Da REPORTAGEM
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TRAGÉDIA

Criança de 9 anos na 
garupa de moto morre no 
hospital após acidente

A.T.D.S., 9, que sofreu um 
acidente de trânsito no sába-
do, 12, morreu no Hospital da 
Criança e Maternidade de Rio 
Preto. A comunicação do óbito 
pelo HCM foi feita à Central 
de Flagrantes na manhã deste 
domingo, 13. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o menino estava na ga-
rupa de uma motocicleta, cujo 
piloto teve morte instantânea.

Pedestre
Um motociclista atropelou 

um pedestre, na noite deste 
domingo, 13, na avenida An-
tônio Antunes Júnior, e fugiu 
sem prestar socorro. 

Isaías Batista, de 58 anos, 
foi socorrido em estado grave 
pelo Samu até o Hospital de 
Base de Rio Preto.

NO SÁBADO

Briga de família 
acaba com filho 
esfaqueado pelo pai

Um homem foi esfaqueado 
na noite deste sábado (12) em 
Rio Preto depois de ameaçar os 
pais em uma briga familiar. 

O casal havia retornado 
para casa e encontrado o filho 
muito nervoso e possivelmente 
sob o efeito de bebidas alcoóli-
cas. Depois de uma discussão, 
o filho pegou uma garrafa de 
vidro e a utilizou para ameaçar 
as vítimas. 

Quando o homem investiu 
contra a mãe, o pai partiu em 
defesa da esposa e com um 
faca desferiu um golpe no ra-
paz, acertando no flanco direi-
to, pouco acima das nádegas. 
Após receber o golpe, o filho 

pegou um facão e uma foice e 
continuou fazendo ameaças. 
A mulher acionou a polícia mili-
tar e exigiu medidas protetivas.

Homem 
ameaça 
mãe,  irmão 
e é preso

Um homem de 52 anos 
foi preso na tarde deste 
sábado (12) em Rio Pre-
to depois de descumprir 
uma medida protetiva e 
fazer ameaças contra sua 
mãe e seu irmão. 

Segundo as informa-
ções do boletim de ocor-
rência, a guarda munici-
pal recebeu a denúncia 
do descumprimento da 
medida protetiva e foi a 
até o local. Ao chegar lá, 
os guardas se depararam 
com um indivíduo cha-
coalhando o portão do 
lado de fora e proferindo 
xingamentos. 

Latrocínio
Dentro do imóvel, os 

guardas conversaram com 
a mãe do indivíduo, que 
disse que o filho era de-
pendente químico, tendo 
ficado preso por 26 anos 
pelos crimes de latrocínio 
e roubo. Depois de ser sol-
to, ele passou a morar com 
a mãe, mas por conta dos 
vícios e ameaças deixou a 
residência.  

Neste sábado (12), 
após um desentendimen-
to por dinheiro, o homem 
partiu para cima de sua 
mãe. A mulher se tran-
cou dentro de casa e o 
outro filho foi ameaçado. 
Uma vizinha presenciou 
e guarnição foi acionada. 
O acusado  foi levado ao 
Plantão e acabou preso.

Da REPORTAGEM
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Um acidente envolvendo 
cinco veículos deixou um ca-
minhoneiro ferido na altura 
do quilômetro 62 da rodovia 
BR-153, em Rio Preto, na tar-
de deste domingo, 13. 

Segundo as informações 
da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), um caminhão bateu 
na traseira de outro. Com o 
impacto, outros dois cami-
nhões e uma caminhonete 

BR-153 INTERDITADA

Acidente com cinco veículos e um ferido
que seguiam à frente foram 
empurrados.

Socorrido ao HB
Ainda de acordo com a 

PRF, o único ferido foi o ca-
minhoneiro que provocou o 
acidente. Ele foi socorrido ao 
Hospital de Base.

Represa
Uma equipe da GCM re-

alizava policiamento pelos 
lados da Represa, quando se 
deparou com a colisão de um 
Ford Fiesta em um semáforo. 

O motorista ainda estava 
dentro do veículo quando os 
agentes chegaram. Ele estava 
com sinais de embriaguez, 
como fala pastosa e odor etí-
lico, além de andar cambale-
ante quando lhe foi solicitado 
sair do carro. 

O condutor confessou 
que havia saído de um bar, 
onde havia consumido be-
bida alcoólica, sendo assim 
encaminhado à Central de 
Flagrantes.

Por ter se ferido na testa 
com a colisão, ele foi enca-
minhado à UPA Tangará, 
local em que também coletou 
sangue para a contraprova e 
foi dispensado.

Uma idosa rio-preten-
se, de 65 anos, esteve na 
Central de Flagrantes, na 
noite deste domingo, 13, 
para registrar queixa de 
estelionato. Ela teve um 
prejuízo de R$ 15,3 mil.

De acordo com a vítima, 
recebeu uma mensagem 
pelo WhatsApp de um nú-
mero desconhecido, mas 
com a foto de perfil de sua 
filha.

Durante conversa pelo 
aplicativo, o marginal pe-
diu dados pessoais da apo-
sentada e ela passou.

O estelionatário fez três 
transações, uma de R$ 5 
mil, outra de R$ 4.980,00 
e a última de R$ 5.378,00 
na conta da mulher, que 
só descobriu o golpe após 
conversar com a filha. 
 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

Golpe

Divulgação/PRF

Divulgação Arquivo Dhoje
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Prova do tambor
A mirassolense Daniela Calixto Pontes Ro-
drigues, montando o cavalo Lobuno Shady 
foi campeã na prova dos três tambores

Aniversário solidário
Em comemoração aos 18 anos do Clube 
Amigos do Deficiente (CAD), atletas de 
basquete fizeram doações de sangue

Divulgação

Mirassol é goleado pelo São Paulo, cai 
na tabela e vê classificação ameaçada

PAULISTÃO

A ciclista Vanessa Paris, da 
Briani Assessoria Esportiva, de 
Rio Preto, conquistou neste do-
mingo (13) o 2º lugar na segunda 
etapa da tradicional “Volta dos 
Farrapos”, em Mogi das Cruzes.  
O percurso total foi de 80 km, 
com quase 1700m de ganho de 
altimetria, em 2h37m de prova. 

Vanessa falou sobre o de-
safio. “A prova foi bem dura e 
desafiadora, com nível altíssi-
mo das atletas, que pedalaram 
muito forte e fizeram bonito! 
Muito feliz com o meu resulta-
do, consegui manter um ritmo 
forte e constante do início ao 

VOLTA DOS FARRAPOS

Ciclista rio-pretense 
fica com o 2º lugar

final. Tiveram 2 metas de mon-
tanha, localizadas no km 13 e km 
58, as quais passei em 3º lugar 
em ambas, conseguindo alguns 
pontos para a classificação de 
montanha”, comentou. 

As próximas competições 
de Vanessa, serão a Copa In-
ternacional de Mountain Bike 
e o Campeonato Paulista de 
Mountain Bike, ambos em abril.

Judô
A equipe de judô de Mi-

rassol conquistou resultados 
importantes na Copa São Paulo 
da modalidade. Entre os des-
taques está Fabrício Ferrei-
ra, que conquistou o título de 
campeão da classe adulto/peso 
pesado (+ 100kg), categoria 
aspirante. Julia Jacob Ramos, 
também de Mirassol, foi a 5ª 
colocada na classe sub-18/peso 
médio (- 63 kg). Já na classe 
Veteranos (judocas acima de 30 
anos de idade), Lairton Mansor 
garantiu o vice na M5/peso 
meio pesado (-100kg). No fe-
minino, Michelle Alves Pereira, 
de Mirassol, ficou com a prata 
na F2/peso pesado (+ 78 kg). 

O Mirassol sofreu a sua pri-
meira derrota como mandante 
na temporada neste domingo 
(13). O Leão perdeu por 3 a 0 
para o São Paulo, que garantiu 
vaga para a segunda fase do 
Paulistão. 

O Tricolor começou melhor 
na partida, mas o Mirassol teve 
a primeira chance de perigo 
com Fabrício Daniel deixando 

Aos 18 minutos, Rodri-
go Ferreira tocou com o 
braço na bola e o árbitro 
marcou pênalti

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Tom Brady volta
Depois de anunciar que 

iria se aposentar em feve-
reiro, o maior jogador de 
futebol americano de todos 
os tempos, Tom Brady, de-
sistiu de encerrar a carreira 
e comunicou que vai defen-
der o Tampa Bay Bucaneers 
por mais uma temporada na 
NFL. O atleta já venceu sete 
Super Bowls.

Neymar vaiado
Depois de Neymar e 

Messi terem sido vaiados 
no último jogo em casa 
do PSG, o muro do CT do 
clube apareceu pichado 
nesta segunda-feira (14). 
Torcedores pedem a saída 
do brasileiro Leonardo da 
diretoria do clube após a eli-
minação para o Real Madri 
na Champions League.

Rússia fora
A Austrália substituirá 

a equipe russa, que foi sus-
pensa, nas finais da Copa 
Billie Jean King, anunciou 
a Federação Internacional 
de Tênis (ITF) nesta segun-
da-feira (14). 

A Rússia foi proibida 
de defender seus títulos da 
Copa Davis e da Copa Billie 
Jean King após a invasão da 
Ucrânia em 24 de fevereiro.

Belarus, uma área-chave 
para a invasão, que a Rússia 
diz ser uma “operação espe-
cial”, também foi banida das 
competições internacionais 
por equipes.

FUTEBOL AMERICANO

Rio Preto Weilers estreia 
com vitória na SPFL

Atual campeão da São Paulo 
Football League (SPFL), o Rio 
Preto Weilers mostrou que 
continua forte após dois anos 
sem entrar em campo. Com um 
touchdown em cada quarto e 
um bom desempenho defensi-
vo, o time rio-pretense superou 
o Jundiaí Ocelots por 28 a 3. 

O primeiro quarto começou 
com os jogadores de defesa le-
vando a melhor e conseguindo 
conter principalmente as joga-
das aéreas. Ainda assim, o Rio 
Preto Weilers saiu na frente do 

placar com Cody Lamoreaux 
acertando um belo passe para 
João Mendes, que entrou pelo 
meio na endzone para anotar 
o primeiro touchdown da tem-
porada. Ganso acertou o chute 
para conseguir o ponto extra. 

No segundo quarto,  o 
Weilers ampliou a vantagem 
no placar. Na linha de meia 
jarda, Cody lançou para Leo 
Resende, livre na endzone, 
anotar o segundo touchdown. 
Ganso, novamente, marcou o 
ponto extra e a equipe da casa 
abriu 14 a 0. O Ocelots ainda 
descontou com um field goal 
próximo da linha de 40 de 

jardas. 
No terceiro quarto, as defe-

sas voltaram a ser o destaque, 
mas Cody conseguiu marcar 
mais um touchdown para o 
Weilers. Na última etapa, o 
americano fez mais um tou-
chdown. Ganso converteu o 
ponto extra nas duas oportu-
nidades e o jogo terminou em 
28 a 3. 

Após o jogo, a equipe le-
vantou a Taça Rio Preto, troféu 
que faz parte da semana de 
comemoração do aniversário 
da cidade. O Weilers volta a 
campo no dia 24 de abril con-
tra o Leme Lizards em Franca. 

Após perder a invencibilidade para o São Paulo em casa, os resultados deixam o Mirassol na lanterna do grupo

A derrota do Miras-
sol diante do São 
Paulo neste domingo 
(13) deixou o clube 
em uma situação 
complicada na briga 
pela classificação

O percurso total 
foi de 80 km, com 
quase 1700m de 
ganho de altime-
tria, em 2h37m de 
prova

Atual campeão da São Paulo Football League (SPFL), o Rio Preto Weilers mostrou que continua forte

Da REDAÇÃO 

Vinicius LIMA

Rubens Chiri

Fabinho na cara do gol com um 
passe por elevação. O atacante, 
no entanto, se atrapalhou com 
a bola e Jandrei fez a defesa. 

Aos 18 minutos, Rodrigo 
Ferreira tocou com o braço na 
bola e o árbitro marcou pênalti. 

Reinaldo cobrou e abriu o pla-
car. Luciano ainda teve a chan-
ce de ampliar ao arrancar pela 
esquerda e sair na cara do gol, 
mas parou na defesa de Darley.

No início do segundo tem-
po, o Mirassol tentou reagir 
com Fabrício Daniel chutando 
por cima do gol e Neto Moura 
finalizando de fora da área para 
a defesa de Jandrei.  Marqui-
nhos também obrigou Darley 

a fazer boa defesa em chute de 
longe. 

Aos 27 minutos, Reinaldo 
avançou pela esquerda e cruzou 
rasteiro para Rigoni desviar 
para o fundo do gol ampliando 
a vantagem. O gol abateu a 
equipe do Mirassol, que sete 
minutos depois levou o tercei-
ro. Dessa vez Nikão tocou para 
Nestor livre na esquerda, que 
passou para Toró, livre na área, 

empurrar para o gol e definir a 
vitória. 

O lado positivo para o Mi-
rassol foi a presença do público, 
com 11.729 pagantes, garantin-
do uma renda de R$ 608 mil. 
Na última rodada, todos os 
jogos serão realizados no do-
mingo (20) às 16h. O Mirassol 
pega a Ferroviária fora de casa, 
enquanto o São Paulo encara o 
Botafogo no Morumbi.

Complicou
A derrota do Mirassol dian-

te do São Paulo neste domingo 
(13) deixou o clube em uma 
situação complicada na briga 
pela classificação do Cam-
peonato Paulista. Enquanto 
a equipe sofria sua primeira 
derrota em casa, o Botafogo 
venceu o Novorizontino por 2 a 
1 e o Ituano bateu o Bragantino 

por 2 a 0. 
Os resultados deixaram 

o Mirassol em último lugar 
no grupo C com 17 pontos, 
enquanto o Botafogo e Ituano 
chegaram a 18. O Palmeiras li-
dera com 26 pontos e não pode 
mais ser alcançado. Para se 
classificar, o Leão terá que ven-
cer a Ferroviária fora de casa e 
torcer por tropeços de Ituano 
e Botafogo contra Ponte Preta 
e São Paulo, respectivamente. 

“A gente sabia pela nossa 
projeção que teríamos que fazer 
de 4 a 5 pontos nesses jogos 
finais depois de não ganhar 
da Ponte, que era um jogo 
determinante para gente. Em 
qualquer outro grupo estaría-
mos classificados, mas no nosso 
grupo todo mundo está pontu-
ando. Temos que ir lá buscar 
o resultado, independente dos 
demais jogos”, afirmou o técni-
co Ivan Baitello. 

Para o treinador, o primeiro 
gol abalou o emocional da equi-
pe, permitindo que o São Paulo 
construísse um placar mais 
elástico.  “Nós sabíamos do 
modelo de jogo do São Paulo e 
que não poderíamos deixar eles 
controlar o jogo, que é o que 
eles tem de melhor. O gol deles 
logo no início e o fato de a gente 
vir de uma eliminação na Copa 
do Brasil gerou um desequilí-
brio emocional. O jogo estava 
sob controle até o segundo gol, 
mas qualquer vacilo contra eles 
era uma situação de gol e eles 
aproveitaram isso”, comentou. 

Andrey Queiroz
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 25/2022 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza, conforme descrição e 
quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 25/03/2022, às 10h, e abertura a partir das 
10h02min.  
O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição no PORTAL DE COMPRAS, 
endereço: https://compras.empro.com.br/. 
Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7811 ou 7767. 
E-mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. 
São José do Rio Preto, 14 de março de 2022. Pedro Roberto Gomes - Presidente da Câmara 
Municipal 

 
 

 
 

 
 
 

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, 
faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
PAULO PANDOLFI COLLUCCI e PAULA IANES FROTA, sendo ELE 
filho de ALFREDO DONIZETTI COLLUCCI e de VERA LUCIA PANDOLFI 
COLLUCCI e ELA filha de JOÃO FROTA GOMES e de FÁTIMA APARECIDA 
IANES DE CARVALHO GOMES; brasileiro, residente neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 12/03/2022.

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, 
faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
HEITOR GALVÃO e HELINE MOZARELI, sendo ELE filho de HÉLIO GAL-
VÃO e de SUELY REGINA ANDREOTTI GALVÃO e ELA filha de BENEDITO 
DE CAMPOS FERRÃO FILHO e de ROSÂNGELA BARBOSA DE SOUZA 
FERRÃO;
DANILO NOGUEIRA DA SILVA e ANA FLÁVIA SOARES, sendo ELE filho 
de DANIEL BORGES DA SILVA e de DORACINA VITORIA NOGUEIRA e 
ELA filha de JOSÉ DE DEUS SOARES e de IDALINA FERREIRA SOARES;
PAULO EDUARDO MUGAYAR e LUMENA ZANINI ABRÃO, sendo ELE 
filho de JOSÉ CARLOS MUGAYAR e de REGINA CELIA MOSCARDINI MU-
GAYAR e ELA filha de ADIRLEI APARECIDA ABRÃO e de NEUSA ZANINI 
ABRÃO;
FERNANDO ROBERTO GREGÓRIO DO NASCIMENTO e PATRICIA CAR-
VALHO FERREIRA, sendo ELE filho de DOMINGOS PRATES DO NASCI-
MENTO e de CLAUDEMIRA REGINA GREGÓRIO e ELA filha de NILSON 
FERREIRA e de MARIA SERRATI FRANCISCA CARVALHO; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 14/03/2022.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de São 
José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil 
brasileiro para habilitação de casamento:

PRINCE DE CENZO MEDEIROS e REIGIANE TRINDADE PAIXÃO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de expedição, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 14 de março de 1993, filho de AGOSTINHO 
MEDEIROS FILHO e de FÁTIMA CAMPOS DE CENZO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, garçonete, solteira, nascida em Érico Cardoso, BA, no dia 17 de 
setembro de 1991, filha de JOSÉ LUIZ DA PAIXÃO e de MARIA CONCEIÇÃO 
TRINDADE PAIXÃO. 

GUSTAVO MOLINA CALDEIRA e SIMONE ALVES DOS SANTOS. Ele, de 
nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 11 de fevereiro de 1987, filho de MANOEL ARGEU DE 
ALMEIDA CALDEIRA e de SANDRA REGINA MOLINA CALDEIRA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, funcionária pública, divorciada, nascida em Gália, 
SP, no dia 25 de maio de 1989, filha de LAÉRCIO ALVES DOS SANTOS e de 
TEREZINHA CORRÊA PARDAL DOS SANTOS. 

THIAGO AUBERT D'AMICO e JULIANA DA COSTA GAZZOLA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no 
dia 12 de dezembro de 1983, filho de FLAVIO D'AMICO e de VERA LUCIA 
AUBERT D'AMICO. Ela, de nacionalidade brasileira, servidora pública munici-
pal, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de dezembro de 
1986, filha de JOSÉ FABIO GAZZOLA HEREDIA e de JOSEFA CONCEIÇÃO 
DA COSTA GAZZOLA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 1º 
Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 14 de março de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de 
São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1726 do Código 
Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de união estável em casa-
mento:

WESLEY CARLOS DE ALMEIDA BORGES e MICHELE CRISTINA ME-
LIORANÇA. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia 05 de março de 1985, residente e domiciliado 
a Avenida de Maio, Nº 2749, VILA SÃO JUDAS TADEU, São José do Rio 
Preto, SP, filho de WILSON CUETO BORGES e de MARIA DALVA DE 
ALMEIDA BORGES. Ela, de nacionalidade brasileira, secretária, soltei-
ra, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 26 de julho de 1991, 
residente e domiciliada a avenida de maio, Nº 2749, VILA SÃO JUDAS 
TADEU, São José do Rio Preto, SP, filha de JOSÉ CARLOS MELIORANÇA 
e de TERESINHA BALTASAR MELIORANÇA. 

VILSON ELIAS BUENO e CLECIMAR DOS SANTOS. Ele, de nacionalida-
de brasileira, fiscal de patrimônio, solteiro, nascido em Jundiaí, SP, no dia 
23 de junho de 1981, residente e domiciliado a Rua José Portugal Freixo, 
Nº 168, JARDIM ESTRELA, São José do Rio Preto, SP, filho de BENEDITO 
ELIAS BUENO e de APARECIDA DA SILVA BUENO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, do lar, divorciada, nascida em General Salgado, SP, no dia 05 de 
outubro de 1983, residente e domiciliada a Rua José Portugal Freixo, Nº 
168, JARDIM ESTRELA, São José do Rio Preto, SP, filha de JOÃO MARIA 
DOS SANTOS e de MARIA ROSARIA DOS SANTOS. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.

São José do Rio Preto, 14 de março de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.
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O deputado federal Luiz Carlos Motta e o anfitrião Ed Car-
los (Buffet) na Big Costelada, que agitou uma grande fatia 
da nossa sociedade. Foto Luízinho Bueno  

Família reunida. O deputado federal Luiz Carlos Motta, com 
a esposa Elaine, o filho Tácio e a nora Nathália em clima da 
maravilhosa Costelada do Ed Carlos (Buffet), na tarde do 
último sábado, no Clube Monte Líbano. Foto Arnaldo Mussi

A  estonteante Laura Cocenza Dourado  comemorou seus 15 
anos na última sexta-feira no Buffet Almeida Pires

Renato Cocenza Dourado e sua esposa Rosicler, acompanhados 
da filha Renata e do genro Daniel Bufarah em noite de festa

COMIDA DI BUTECO
está de volta. Imprensa e influencers estarão reunidos 
nesta terça-feira, no Boteco do Lima, na Santa Cruz, para 
o lançamento do Buteco Vive, edição 2022 do Comida 
di Buteco, considerada a competição mais saborosa do 
Brasil. Neste ano, serão 16 botecos na disputa, 14 de Rio 
Preto e dois de Mirassol. Para o público provar os petiscos, 
o concurso acontece de 8 de abril a 1 de maio.

SUCESSO TOTAL
a Costelada do Ed Buffet, no final da semana. Outro super 
evento foi agendado para o dia 14 de maio, a 3ª edição da 
maravilhosa “Feijoada do Ed”, com showzaço do cantor 
carioca Jorge Aragão, também no Clube Monte Líbano. Os 
convites, para a badalada festa, estão à venda.

O ARTISTA PLÁSTICO
Jocelino Soares, diretor da Casa de Cultura Dinorath do 
Valle e membro da Academia Rio-pretense de Letras e 
Cultura, vai comandar um bate-papo nesta quarta-fei-
ra, dia 16, às 19h, no Riopreto Shopping.

A LE GRAND CHEF
Escola de Gastronomia e o Shopping Norte lançam nes-
ta quarta-feira, para imprensa e convidados a partir das 
19h30, os workshops gratuitos “Segredos da Cozinha – Le 
Grand Chef”, que serão realizados de 18 de março a 3 de 
abril em um espaço interativo montado na entrada princi-
pal do shopping Norte.

A BAIXA
temporada começou com facilidades. O Hot Beach Par-
que & Resorts oferece, na Semana do Consumidor, até as 
23h59 do dia 20 de março, descontos de até 50% em seus 
produtos nas vendas pelos canais próprios. Há preços 
especiais para ingresso para o parque aquático Hot Beach 
Olímpia, bem como para usufruir das cabanas e combos, 
e para diárias nos quatro resorts do grupo Hot Beach. Já é 
uma tradicional campanha que favorece quem quer plane-
jar a viagem no decorrer do ano.

A ROLEX
empresa da indústria relojoeira suíça, e a Costantini, 
tradicional joalheria de São José do Rio Preto, anunciam a 
inauguração de espaço exclusivo dedicado à marca Rolex 
no Shopping Iguatemi. A Costantini é a única distribuidora 
oficial Rolex no Noroeste Paulista.

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

Pérola do dia

ROBERTO
TOLEDO

QUEM VAI NÃO PODE, QUEM PODE NÃO 
VAI, QUEM SABE NÃO FAZ, QUEM FAZ 

NÃO SABE E ASSIM O MUNDO VAI MAL.
Sorria, beba muita 

água e seja feliz!

 Alto padrãoMais detalhes... 

Tremendo sucesso

Passando por 22

Lançamento

Credenciamento 

Fique sabendo...

Fazenda e “Niver”

Os empresários Olavo Tarraf e Olavo Tarraf Filho, junta-
mente com toda a sua diretoria e colaboradores, recebem na 
próxima quinta-feira, dia 17, convidados da sociedade de Rio 
Preto e região para a entrega do Montelena, residencial de altís-
simo padrão construído ao lado do shopping Iguatemi. Além de 
ter seu nome inspirado em um famoso vinho da região de Napa 
Valley, nos EUA, o empreendimento conta com uma arquitetura 
única, que já se tornou um marco na região sul da cidade. A 
festa na quinta-feira à noite terá como um dos atrativos uma 
solenidade artística vinda diretamente da capital São Paulo.

Fundado em novembro de 2016, o LIDE Futuro Noroeste 
Paulista surgiu do LIDE Noroeste Paulista e contempla jovens 
empreendedores, empresários em sucessão familiar e executivos 
de até 40 anos de idade que atuam na região cientes da impor-
tância de seu papel na construção de uma sociedade ética e de-
senvolvida. Atualmente o grupo possui 115 filiados. O presidente 
é Gustavo Pierini, e a vice, Jerusa Silva, filha dos rio-pretenses, 
o empresário João J. Silva e Valquíria Menegaldo Silva.

Com o showzaço do cantor Leonardo, rodeado de belíssimas 
bailarinas, mais cantores convidados, a 1ª edição da Costelada 
do Ed (Buffet), foi tudo de bom, na tarde do último sábado, no 
imenso salão de festas climatizado do Clube Monte Líbano.  Foram 
500kg de costela, 3.500 espetinhos, vários tipos de saladas, 12 mil 
latinhas de cerveja, além de sorvetes e canja no final da super festa.

Quem passar pelo Espaço Cultural do Shopping Iguatemi Rio 
Preto, a partir de amanhã, dia 16 de março, encontrará uma nova 
exposição de arte. “Passando por 22” é o título da exposição idea-
lizada pela Arte Gerida Marchands Associados, que tem curadoria 
de Kedson Barbero e Vinicius Savério, arquitetos e urbanistas, 
designers e sócios da Galeria Arte Gerida. A exposição tem o 
propósito de relembrar a Semana de Arte Moderna, realizada 
em São Paulo em 1922 e que celebra seu centenário neste ano.

O Riopreto Shopping será palco do lançamento/ noite de 
autógrafos do livro ”Urubu-rei” do escritor Gabriel Teixeira Can-
duri, nesta quarta-feira, dia 16, a partir das 18h. Distribuído pela 
Astrolábio Edições, a obra está sendo lançada simultaneamente 
em Portugal e descreve a história de duas famílias de origem por-
tuguesas que entram em conflito por questões abolicionistas, no 
qual uma é contra e a outra a favor da abolição da escravatura no 
Brasil, influenciando diretamente a vida de todas as gerações. O 
evento é aberto ao público e será realizado na Praça 1 de Eventos. 

A renomada dentista Aline Lyra não para nenhum segun-
do, a mesma já marcou para os dias 23 e 24 de março mais um 
evento de credenciamento dos aparelhos ortodônticos Be You. 
O Hyatt Place Rio Preto foi o local escolhido para apresentação 
e detalhamento do produto, que deve reunir profissionais da 
área de toda região. Pedro Furquim será convidado especial e 
ministrará uma aula sobre marketing e comunicação.

Os filiados do LIDE Futuro Noroeste Paulista participam 
do primeiro Mentoring de 2022. O bate-papo, exclusivo para 
membros, foi com o escritor e empresário, João Cristofolini, 
com o tema: “Como criar, escalar e vender o seu negócio”. 
Fundador da Pegaki, startup de logística, e do ResumoCast, 
canal de resumo de livros de negócios, João tem sete obras 
publicadas e atua ainda como investidor anjo.

O jovem pecuarista Manoel Carlos (Manezinho) Lemos 
retorna de temporada de negócios em sua fazenda no Pará, 
neste final de semana, para comemorar mais um aniversário 
com uma galerinha de amigos mais chegados e familiares, em 
sua outra fazenda nos arredores de Mirassol.  

Com ou sem carnaval. A volta às aulas presenciais 
nas faculdades de Rio Preto, queiram ou não queiram, agu-
çou a sede de saber da nossa juventude. Bares, padarias e 
botecos vizinhos aos Centros Universitários venderam mais 
cerveja nesta quinta-feira do que em todo mês de fevereiro

Toque do sino. Pra quem não sabe, um sino pode tocar 
para marcar o horário de uma missa, avisar emergências, cha-
mar para procissões, anunciar nascimentos ou falecimentos. 
Aliás, quando emitem um cântico fúnebre, essa linguagem 
cheia de mensagens cifradas leva à pergunta óbvia: por quem 
os sinos dobram? Ou, quem morreu?

#DIÁRIODOBOB 

Contagem regressiva.
Faltam apenas 4 dias para a 
posse do novo Bispo de Rio 
Preto. Dom Antônio Emidio 
Vilar, nomeado pelo Papa, 
deve chegar a Rio Preto, na 
sexta-feira, dia 18, no perío-
do da tarde.

Por quem os sinos dobram. Os bancos dobram os 
lucros. A balconista dobra a roupa. O argumento dobra o 
chefe. O jogador dobra a bola. O fiel dobra os joelhos. O filho 
dobra a alegria dos pais. O sol dobra no horizonte. O garoto 
malcriado? Dobra a língua. E o sino?

O sino badala. Mas também dobra e já está afinado 
para a missa de posse do novo Bispo para a diocese de São 
José do Rio Preto, marcada para o dia 19, sábado, quando 
nossa cidade vai comemorar 170 anos, na Catedral, que é a 
principal igreja da nossa diocese (conjunto de paróquias), 
de onde o bispo repassa aos padres as instruções do papa. 
Ou seja, só há catedral com bispo. 

O apelo do Papa.   “Em 
nome de Deus, peço que pare 
com este massacre. Com a 
oração do Angelus, o pon-
tífice Argentino condenou 
a “barbárie” e implorou a 
Deus que voltemos a ter a paz 
mundial.

Só quem estava na COXIA    (espaço em torno da cena 
no palco, que não é visto pela plateia onde convidados dos 
promotores ficam para ver o artista de perto e, de preferência 
tirar suas fotos) antes do Show do cantor Leonardo, sábado a 
tarde no Monte Líbano, pode ter acesso ao espaço esprimido 
atrás das cortinas que virou um verdadeiro mercado de peixes.  

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

Impressionante o movimento nos camarins de um 
cantor sertanejo antes de chegar ao palco.

Vossa Excelência Re-
verendíssima. Dom Vilar 
foi nomeado bispo da diocese 
de São João da Boa Vista, no 
dia 28 de setembro de 2016, 
da qual está à frente até o 
momento. A posse como 
o quinto bispo da Igreja 
Particular foi no dia 20 de 
novembro do mesmo ano.

O novo Bispo.   Dom An-
tônio Emídio Vilar nasceu no 
dia 14 de novembro de 1957, 
em Guardinha, distrito de São 
Sebastião do Paraíso (MG), mas 
a família se firmou em Bata-
tais (SP). É religioso salesiano 
desde 1976, foi ordenado pres-
bítero em 1986 e é bispo desde 
2008, inicialmente na Diocese 
de São Luiz de Cáceres (MT).


