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A coleta de lixo em Rio Preto 
terá mudanças no horário a 
partir de abril. Saiba o que 
mudará, segundo informativo
da Constroeste. CIDADES Pág.5

TRANSPORTE POR APLICATIVO

Motoristas têm 700 assinaturas 
pedindo vagas de embarque

FUTEBOL

Mirassol traz 
técnico e busca 
jogadores após 
eliminação
O técnico Ricardo Catalá 
será o novo comandante 
do Mirassol na Série C do 
Campeonato Brasileiro. O 
treinador fará a sua segun-
da passagem pelo Leão, ten-
do chegado nas semifi nais 
da Copa Paulista em 2019 
e semifi nais do Paulistão de 
2020. A diretoria também 
negocia jogadores, após 
a eliminação do time no 
Paulistão. ESPORTES Pág.8

NEGÓCIOS

Aplicativo 
vai conectar 
produtores 
e lojistas

CONDOMÍNIO 

Homem é 
acusado de 
ato obsceno 
em piscina

OLÍMPIA

Câmara abre 
concurso 
com salário 
de R$ 3,5 mil

A Polícia Civil de Rio Preto 
vai investigar uma denún-
cia de ato obsceno envol-
vendo um homem, de 47 
anos, e três adolescentes, 
moradores de um condo-
mínio no Jardim Yolanda. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, policiais militares 
foram acionados na noite 
deste domingo, 20, pelos 
pais das menores que teria 
presenciado o acusado se 
matusbar. CIDADES Pág.4

A Câmara de Olímpia está 
com as inscrições abertas 
para seu concurso público 
com 9 vagas em cargos de 
níveis fundamental, médio 
e superior, com salários 
de R$ 1.971 a R$ 3.542.
Os interessados deverão se 
cadastrar até 4 de abril, pelo 
site da Fundação Vunesp. A 
taxa de inscrição varia de 
R$ 44,50 a R$ 82,20, de 
acordo com a escolaridade 
do cargo. POLÍTICA  Pág.3

LÁUREA AMBIENTAL
Polícia Ambiental comemorou 50 anos de atividades em 
Rio Preto, promovendo solenidade de entrega de Medalhas 
do Cinquentenário do Policiamento Florestal e Láureas de 
Mérito Pessoal. O prefeito Edinho foi também agraciado 
com a medalha Cinquentenário.  POLÍTICA  Pág.3

APAE TEM 18% DOS ALUNOS COM DOWN

SINDROME

Ontem foi celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Em Rio Preto, a 
Apae (Associação de Pais e Amigos do Excepcionais) são atendidos cerca de 90 
alunos com a condição de um total de 480 pessoas (18,75%). O atendimento ajuda 
a pessoa com Síndrome de Down a desenvolver e aprimorar habilidades físicas e 
sociais. Marcia Cristine Fernandes do Rego Pessoa começou levando o fi lho Miguel, 
de 10 anos, para realizar estimulação precoce na Apae e falou sobre a evolução do 
jovem. CIDADES Pág.6

Será lançado em Rio Preto 
nesta terça-feira (22) o apli-
cativo Zé do Agro que vai 
conectar produtores rurais, 
mecânicos, e lojistas (co-
merciantes de peças agrí-
colas). O serviço será 100% 
gratuito. CIDADES  Pág.6

COLETA DE LIXO:
VEJA O QUE MUDA

Representando o Grupo 
Uber Rio Preto Ofi cial, seis 
integrantes entregaram um 
abaixo-assinado com 700 
assinaturas durante en-
contro com o presidente 
da Câmara ontem. Projeto 
será votado que pode criar 
as vagas hoje. Segundo os 
motoristas o pedido é antigo 
e a falta destes espaços, sem 
tolerância de tempo, acaba 
difi cultando o trabalho dos 
profi ssionais. “O município 
tem de oferecer condições 
para que o trabalho seja re-
alizado com segurança. São 
mais de 2,5 mil motoristas.”, 
afi rmou Pedro Roberto.
 POLÍTICA  Pág.3

CAUSA PRÓPRIA

Câmara 
analisa veto 
a reajuste de 
salários dos 
vereadores

POLÍTICA  Pág.3

PRF recupera 
caminhões 
roubados
Policiais rodoviários fede-
rais recuperaram, na tarde 
deste sábado, 19, dois cami-
nhões roubados. Os veículos 
estavam em um posto de 
combustíveis na BR-153. 
Em outra ocorrência um 
caminhão desgovernado 
invadiu uma casa em Rio 
Preto. Não houve feridos.  
CIDADES  Pág.4

Divulgação/PRF

Divulgação

A coleta de lixo em Rio Preto 
terá mudanças no horário a 
partir de abril. Saiba o que 
mudará, segundo informativo
da Constroeste. 

COLETA DE LIXO:
VEJA O QUE MUDA

Divulgação
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Chove lá fora. Vejo 
relâmpagos caírem em 
algum canto remoto, 
enquanto as ondas se 
agigantam e se chocam 
contra as pedras abaixo 
do farol. Por vezes, receio 
que elas serão grandes 
sufi cientes para inundar 
toda a superfície e me 
arrastar para dentro do 
mar.

Lembro-me, da tarde 
ensolarada de alguns 
meses, em que passei 
esbanjando minha liber-
dade entre os grãos de 
areia molhada e ondas 
que desembocavam em 
uma praia não muito 
longe daqui. Especial-
mente, relembro uma 
oportunidade em que, 
ao me deparar com uma 
onda maior do que eu, 
mergulhei por baixo dela.

Em segundos, lubri-
dio-me em lembranças 
e na sensação incrível 
de paz ali embaixo, en-
quanto a onda quebrava 
sob minha cabeça e lan-
çava água em todas as 
direções. Ali, nada me 
afetava: nem a força das 
ondas; nem a gravida-
de. Nada. Mantive-me 
naquela lembrança até 
que minhas necessidades 
fi siológicas impuseram o 
retorno a superfície para 
buscar ar.

Flutuar deve ser pare-
cido com estar embaixo 
da água. Como eu que-
ria poder flutuar. Seria 
bom olhar para as coisas 
ao meu redor de cima, 
com a mesma sutileza da 
água tocando minha pele 
submersa, e conseguir 
compreendê-las como 
se não fossem minhas as 
razões que me envolvem. 
Ou, então, sentir-me no-
vamente no ventre ma-
terno, contudo, ainda 
sim, poder andar por 
este mundo, sem medo 
de mim e sem medo dos 
outros.

Queria o paradoxal: 
viajar como uma pena 
solda e a segurança de 
uma pedra fixa no alto 
de uma montanha; uma 
vida sem predadores e 
presas, mas que, ainda 
assim seja, vida.

No meu caminho, 
cada esquina é quina, 
cortante. É perigoso virar 
à esquerda ou à direita. 
Seguir em frente, então? 
Como, se estou num tra-
jeto sem saída?

Uma nova onda que-
bra e faz respingar em 
mim. Sinto a gota salgada 
da imensidão que rei-
vindica minha atenção: 
“olhe aqui, veja-me! Sou 
furioso!”. Eu te vejo, mar; 
te sinto, em mim. A dife-
rença é que, em mim, as 
ondas quebram do lado 
de dentro, enquanto apa-
rento a paz da submersão 
em meu semblante.

Em 22 de março de 1992, 
as Nações Unidas divulgaram 
a “Declaração Universal dos 
Direitos da Água”. Despertar 
o interesse e maior consciência 
ecológica das populações e de 
seus governantes, sobretudo 
quanto à importância da água 
para a sobrevivência humana, 
foi o intuito do texto. No ano 
seguinte, na mesma data, a 
Assembleia-Geral da ONU 
declarou o 22 de março Dia 
Mundial da Água.

De lá para cá, surge cres-
cente preocupação por parte 
dos povos no tocante à escassez 
dos recursos hídricos. Alguns 
analistas preveem, num futu-
ro nem tão distante, confl itos 
armados tendo como pano de 
fundo a disputa por esse líqui-
do valiosíssimo.

Guerra pela água

O artigo assinado pelo pro-
fessor de Economia norte-a-
mericano Jeffrey D. Sachs e 
publicado no Valor Econômico, 
em abril de 2009, é mais uma 
confi rmação de que lamenta-
velmente o predito já se con-
cretiza há mais tempo do que 
alguns julgavam:

“Muitos confl itos são pro-
vocados ou inflamados por 
escassez de água. Confl itos – do 
Chade a Darfur, no Sudão, do 
deserto Ogaden, na Etiópia, à 
Somália e seus piratas, bem 
como no Iêmen, Iraque, Pa-
quistão e Afeganistão — acon-
tecem em um grande arco de 
terras áridas onde a escassez 
de água está provocando co-
lapso de colheitas, morte de 
rebanhos, extrema pobreza e 
desespero”.

E relata o articulista: “A 
Unesco, uma agência das Na-
ções Unidas, publicou recen-
temente o Relatório de Desen-
volvimento da Água de 2009; 
o Banco Mundial divulgou 
aprofundado estudo sobre a Ín-
dia (Economia hídrica indiana: 
preparando-se para um futuro 
turbulento) e sobre o Paquistão 
(Economia hídrica paquista-
nesa: o agravamento da seca); 
e a Asia Society divulgou uma 
visão geral das crises hídricas 
asiáticas (O próximo desafi o 
asiático: assegurar o futuro 
hídrico na região)”.

Vejam a quanto 
chegamos. 

É urgente deter isso. Sachs 
afirma que “esses relatórios 
contam uma história similar. O 
suprimento de água é cada vez 
mais insufi ciente em grandes 
partes do mundo, especialmen-
te em suas regiões áridas. O rá-
pido agravamento da escassez 
de água refl ete o crescimento 
populacional, o esgotamento 
da água subterrânea, desper-
dício e poluição, e os enormes 
e cada vez mais desastrosos 
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UM MAR EM MIM

Osteoartrose ou osteoartrite ou 
artrose, saiba como aliviar a dor e 

como tratar a  doença mais comum 
de joelho em todo o mundo

Marcelo Marques Júnior
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As articulações em geral 
e a coluna vertebral  se des-
gastam com o avançar da 
idade  , existe um desgaste 
natural que vai acontecer 
com o passar dos anos pelo 
envelhecimento natural , 
mas existem outros fatores 
intrínsecos e extrínsecos que 
colaboram para as lesões ar-
ticulares acontecerem mais 
aceleradamente , são elas :  
-obesidade, 

-trabalho físico intenso, 
-prática excessiva de espor-
tes,

-problemas advindos do 
próprio metabolismo ,

- traumas 
- etc. 
O líquido sinovial (que é 

viscoso e se encontra dentro 
das articulações ) e o tecido 
cartilaginoso que recobre 
os ossos como proteção , se 
degradam. As juntas funcio-
nam  como engrenagens não 
lubrifi cadas – elas começam 
a esfregar e degenerar cons-
tantemente. Depois de algum 
tempo  começa a sentir uma 
rigidez e uma dor muito for-
te, isso signifi ca que ela está 
desgastada por algum tipo 
de estímulo que favorece a 
degradação da mesma , dei-
xando vulnerável a  dor .

A cartilagem do joelho é 
formada por cartilagem hiali-
na, que é composta essencial-
mente por células chamadas 
condrócitos que recebem  sua 
nutrição por meio do líquido 
sinovial e não pelo sangue, 
oriundo de vasos sanguíneos 
como ocorre na maioria dos 
tecidos do corpo. Por essa ra-
zão, é considerada um tecido 
avascular, o que implica dire-
tamente na sua cicatrização. 
Como a cicatrização é depen-
dente das células do sangue, 
a regeneração da cartilagem 
é muito difícil.

As células do tecido carti-
laginoso e o líquido sinovial 
não têm a capacidade de se 
regenerar. Isso signifi ca que 
(ao contrário de outras célu-
las do corpo humano) eles 
não podem voltar à vida, uma 
vez desgastado vai declinar a 
cada dia mais de acordo com 
o estimulo que receber . É por 
isso que as  articulações , in-
clusive a coluna,joelhos ,são  
degeneradas e destruídas 
dia a dia quando existe uma 
predisposição . 

Para evitar esse desgaste 
ao longo da vida  é necessário 
3 pilares preventivos essen-
ciais que quase todos sabem 
, mas , poucos são os que 
realmente praticam :

2 Alimentação 
2)Água 
3) Vida ativa , com ativi-

dade física moderada , sem 
exageros 

Esses 3 pilares deveriam 
ser respeitados por toda uma 

vida , eles são capazes de 
retardar o aparecimento da 
dor infl amatória , desgaste e 
favorecem a saúde articular 
e de todo o corpo .

Após a dor instalada são 
necessário mais um tanto 
de pilares para que se tenha 
uma vida próxima ao nor-
mal  ,sem dores e  com mais 
flexibilidade e resistência 
muscular. Muitas vezes , 
realizar esses 5 pilares é tão 
cansativo e as pessoas são tão 
despreparadas para eles que 
acabam por preferir conviver 
com a dor do que se submeter 
, são eles :

1)Alimentação anti in-
fl amatória , baseada em ali-
mentos que desinflamam 
as articulações e ajuda na 
regeneração celular .

2)Fisioterapia , maximiza 
a mobilidade , fl exibilidade , 
força , dá condições para as 
articulações não se agrupa-
rem osso com osso , evitando 
atritos que causam lesões e 
dores . A musculatura for-
talecida tornará favorável 
suportar uma articulação 
comprometida .

3)Medicamentos , tra-
balham no metabolismo 
tentando evitar a piora do 
quadro a nível metabólico  

4)Acompanhamento de 
um ortopedista para junto 
com o fi sioterapeuta realizar 
uma estratégia individual 
que supra a necessidade es-
pecífi ca para cada paciente .

5)Ingestão de muita água 
, sem a qual não será possível 
manter o corpo humano em 
bom funcionamento , inclu-
sive as articulações.  

Em caso de tudo falhar se 
a pessoa não tiver a disciplina 
necessária para a prática dos 
05 pilares , existe ainda a al-
ternativa da cirurgia, com 9 
tipos,  que somente o médico 
terá condições de avaliar a 
ideal para cada caso , são elas 

1)Artroscopia 
2)Microfraturas 
3 )Transplante osteo-

condral autólogo – mosai-
coplastia

4)Membrana de colágeno 
(condrogêse autóloga induzi-
da por matriz)

5)Transplante autólogo 
de condrócitos

6)Células-tronco mesen-
quimais

7)Osteotomia do joelho
8)Prótese unicomparti-

mental do joelho
9)Prótese total do joelho

Dra Silvia Batista, fisio-
terapeuta, prof de educa-
ção física, empresaria da 
saúde, mestranda interna-
cional em nutrição. Gestora 
do projeto Escola da vida 
natural e automasagem 3D 
Nano.Contato: fisioterapia-
silvia@icloud.com

“

“

“
“

        Nós sabíamos que o grupo nos-
so seria difícil em função da pon-
tuação. Em qualquer outro grupo 
nós estaríamos classificados e os 
últimos jogos foram de dificuldade 
para buscar o resultado. 

        Conversamos e orientamos 
sobre as perspectivas do projeto 
de lei caso seja vetado pela Pre-
feitura. A ideia é ajudar esses tra-
balhadores.

Ivan Baitello, Técnico do Mirassol

Pedro Roberto Gomes, Presidente da Câmara Municipal

efeitos das mudanças climá-
ticas resultantes da atividade 
humana. As consequências são 
dolorosas: seca e fome, perda 
de condições de subsistência, 
disseminação de enfermida-
des transmitidas pela água, 
migração forçada e até mesmo 
confl itos armados”.

O que fazer diante desse ce-
nário apocalíptico? O próprio 
professor conclui: “Soluções 
práticas incluem muitos com-
ponentes, entre eles melhor 
gestão de recursos hídricos, 
tecnologias mais aperfeiçoadas 
para aumentar a efi ciência no 
uso da água e novos investi-
mentos assumidos em con-
junto por governos, pelo setor 
empresarial e por organismos 
cívicos”.

Sentimentos
desgovernados

Mas, com o passar dos dias, 
tal problema só virá a crescer, 
se providências realmente 
efi cazes, muitas vezes poster-
gadas, não forem estabelecidas. 
Os seres humanos, mesmo em 
lugares onde o líquido precio-
síssimo é escasso, vêm profa-
nando esse elemento natural, 
sem o que não poderemos 
subsistir. Quando a pessoa tem 

os sentimentos desgovernados, 
tudo à sua volta sofre contami-
nação.

Acesso à água
potável

Não estamos aqui para 
apavorar ninguém. Visamos 
ressaltar subsídios que recla-

mam postura imediata das 
populações da Terra, de res-

peito à nossa morada coletiva. 
Aí estão os alertamentos. Que 
não faltem, pois, de parte dos 
governos e da sociedade, as 
imprescindíveis e corretivas 

medidas, enquanto há tempo. 
Se é difícil, comecemos on-

tem!
Como sempre, a Palavra 

de Jesus permanece atual. Ao 
Lhe perguntarem de que modo 
se comportariam as criaturas 
na proximidade de tempos 
de grande afl ição, anunciados 
desde o Antigo Testamento da 
Bíblia Sagrada, respondeu que, 
tal qual as épocas de Noé e Ló, a 
distração seria maior do que os 
cuidados que a gravidade dos 
fatos exigiria (Evangelho, se-
gundo Lucas, 17:26-30). Não é 
forçoso acreditar “nessas coisas 
de natureza religiosa” para per-
ceber que um quadro pintado 
com cores fortes se confi gura.

José de Paiva Netto, Jornalista, 
radialista e escritor.
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Política Recuo de Moraes
Alexandre de Moraes revogou neste 
domingo, 20, a o bloqueio do aplicativo 
de mensagens Telegram

Empréstimo da Caixa
O governo anunciou novas linhas de 
microcrédito para pessoas físicas e mi-
croempreendedores individuais (MEIs).

Os vereadores realizam 
nesta terça-feira, 22, duas 
sessões ordinárias. A Ordem 
do Dia do período da manhã 
traz quatro projetos de lei e um 
veto. Os vereadores decidem se 
concordam com o veto total do 
Executivo ao projeto da Mesa 
Diretora sobre a aplicação de 
revisão anual de 11% a partir de 
fevereiro de 2022 aos salários 
dos vereadores. 

Em regime de urgência será 
apreciado projeto de lei que 
dispõe sobre outorga de uso, 
sob forma de concessão admi-
nistrativa, de imóvel público 
em favor da OSC Comunidade 
Solidariedade. A matéria é de 
autoria do Executivo. 

Na sequência, serão anali-
sados e votados, na legalidade, 
mais dois projetos da Prefeitu-
ra. O primeiro dá novo regra-
mento ao Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente 
(Comdema), com a revogação 
da Lei 6.615 de 1997. A justifi -
cativa é a necessidade de atu-
alização devido à defasagem 
das regras ao longo dos anos. 

O outro projeto do Exe-

Veto a reajuste de salário 
dos vereadores é destaque

SESSÃO DE HOJE

cutivo pretende reestruturar 
o Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso (CMDI). A 
proposta também busca atu-
alizar as funções do Conselho, 
que terá 20 vinte membros, 
com mandato de dois anos. 

Será analisada ainda a le-
galidade do projeto de lei de 
Celso Peixão (MDB) para obri-
gar a presença de monitor nos 
veículos de transporte escolar 
público municipal. 

Sessão a tarde 
À tarde, na 18ª sessão or-

dinária do ano, será analisado 
em regime de urgência projeto 
de Jéssica Coletivas (Psol). A 
medida cria o Programa Muni-

cipal de Prevenção ao Suicídio. 
Os vereadores analisam 

também dois vetos – ambos 
barram propostas de autoria 
de Paulo Pauléra (Progressis-
tas). O primeiro veto é total e 
rejeita a matéria que institui a 
Política Municipal de Lingua-
gem Simples e Clara nos ór-
gãos da administração direta e 
indireta. O segundo barra duas 
emendas de Pauléra ao projeto 
do Executivo que trata da lei 
de Zoneamento. As emendas 
propõem adequações de zonea-
mento no bairro Mançor Daud 
e em via do Jardim Tarraf 2. 

Na sequência, os verea-
dores deliberam sobre pro-
jeto de lei complementar de 

Os vereadores analisam 
também dois vetos – 
ambos barram propos-
tas de autoria de Paulo 
Pauléra (Progressistas)

Sessão: vereadores analisam veto a reajuste de 11% dos próprios salários

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Grupo de motoristas por 
aplicativo de Rio Preto parti-
cipou na tarde desta segun-
da-feira, 21, de encontro com 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) para solicitar apoio 
para criação de áreas de em-
barque e desembarque rápido 
de passageiros em diversas 
regiões da cidade. 

Representando o Grupo 
Uber Rio Preto Ofi cial, seis in-
tegrantes entregaram ao presi-
dente um abaixo-assinado com 

700 assinaturas reivindicando 
a demanda. Segundo os moto-
ristas o pedido é antigo e a falta 
destes espaços, sem tolerância 
de tempo, acaba difi cultando o 
trabalho dos profi ssionais. 

Motoristas de aplicativo reúnem 700  
assinaturas por vagas de embarque

PROJETO SERÁ VOTADO HOJE

A proposta aumentaos 
espaços destinados ao 
embarque  desembar-
que de passageiros

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

“Não queremos pontos fi -
xos, exclusivos. Somente vagas 
para deixar e embarcar passa-
geiros de forma rápida e que 
possam ser usadas também 
por motoristas comuns que en-
frentam problemas em lugares 
como hospitais, shoppings”, 
explicou o representante da 
categoria Marcus Vinicius Sa-
carpeli. 

O encontro é uma prévia 
da sessão desta terça-feira, 22. 
Na pauta consta projeto de lei 
de autoria do vereador Fábio 

Marcondes (PL), licenciado 
do cargo, mas subscrito por 
Rossini Diniz (PL), que altera  
a lei sobre estacionamento dos 
carros por aplicativo em frente 
aos shoppings, hospitais, ter-
minais de ônibus e aeroporto. 

A proposta tem como objeti-
vo justamente aumentar os es-
paços destinados ao embarque 
e desembarque de passageiros, 
como reivindica a categoria. 
O grupo solicita alteração do 
dispositivo que determina cin-
co vagas fixas para o serviço 

DCOUMENTO

700
ASSINATURAS eestão 
em abaixo-assinado 
pedindo a aprovação 
do projeto que será 
votado hoje

Motoristas de aplicativo fazem lobby para aprovar projeto de vagas de embarque em encontro na Câmara ontem

realizado por aplicativo. 
“Conversamos e orientamos 

sobre as perspectivas do proje-
to de lei caso seja vetado pela 
Prefeitura. A ideia é ajudar es-
ses trabalhadores. O município 
tem de oferecer condições para 
que o trabalho seja realizado 
com segurança. São mais de 
2,5 mil motoristas.”, afi rmou 
Pedro Roberto. 

A votação do projeto acon-
tece no período da manhã e 
será analisado em segunda 
discussão.

Edinho recebe 
láurea da 
Polícia 
Ambiental

Nesta segunda-feira, 
21, a Polícia Ambiental 
de Rio Preto comemorou 
50 anos de atividades em 
Rio Preto, promovendo 
solenidade de entrega de 
Medalhas do Cinquente-
nário do Policiamento Flo-
restal e Láureas de Mérito 
Pessoal aos policiais que 
mais se destacaram em 
2021. E ainda teve lugar a 
cerimônia de inauguração 
da foto do coronel Fabiano 
Ferreira do Nascimento 
na galeria de comandan-
tes. 

A inauguração da foto 
ocorreu na Câmara de 
Vereadores com a pre-
sença do prefeito Edinho 
Araújo (MDB), vereado-
res, autoridades policiais 
e ambientais, além de 
personalidades da cidade. 
Ao todo, foram entregues 
13 láureas, duas medalhas 
e uma inauguração de 
retrato. 

Na ocasião, o prefei-
to Edinho foi também 
agraciado com a medalha 
Cinquentenário do Poli-
ciamento Ambiental de 
Rio Preto. 

Um dos momentos 
fortes da cerimônia foi 
o descerramento do retra-
to do Coronel PM Fabiano 
Ferreira do Nascimento, 
que será afi xada no mural 
histórico do 4ºBPAmb, 
como Eterno Comandante 
da Unidade.

Da REDAÇÃO

Jean Charles Serbeto (MDB). 
A proposta dispensa o servidor 
público dos dias de trabalho 
nas situações em que ele for 
realizar doação não parental 
de medula e órgãos. O objetivo 
é que o funcionário possa se 
ausentar do trabalho para a 
doação sem ser penalizado e 
sem correr o risco de perder 
benefícios. 

E fi nalizando a pauta será 
votado, no mérito, o projeto 
de Lei de Bruno Moura (PSDB) 
que institui a Política Munici-
pal de Prevenção ao Abandono 
e à Evasão Escolar. A proposta 
do vereador se baseia em pila-
res como o combate ao aban-
dono e evasão escolar.

Câmara de 
Olímpia abre 
concurso 
para 9 vagas

A Câmara de Olímpia 
está com as inscrições aber-
tas para seu concurso públi-
co com 9 vagas em cargos de 
níveis fundamental, médio e 
superior, com salários de R$ 
1.971 a R$ 3.542. 

Os interessados deve-
rão se cadastrar até 4 de 
abril, pelo site da Fundação 
Vunesp, responsável pela 
seleção. O endereço é www.
vunesp.com.br. A taxa de 
inscrição varia de R$ 44,50 
a R$ 82,20, de acordo com a 
escolaridade do cargo. 

A opção de ensino funda-
mental é agente operacional, 
com 2 vagas e salário de R$ 
1.971. Candidatos com nível 
médio poderão disputar as 3 
vagas para agente legislativo, 
profi ssão com salário de R$ 
2.291. Para as opções de for-
mação superior, com salário 
de R$ 3.542, são oferecidas 
3 vagas para analista legis-
lativo e 1 para analista de 
sistemas. 

Além dos salários, a 
Câmara oferece auxílio de 
R$ 300 para alimentação e 
adicional de escolaridade. 
A aplicação da prova está 
prevista para 15 de maio, um 
domingo, em Olímpia. 

O edital, com todas as 
informações sobre o certa-
me, pode ser visto no site da 
Vunesp. 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Requerimento 
convoca a
secretária de 
Educação

A vereadora Jéssica Oli-
veira (Psol), que ocupa vaga 
do vereador João Paulo Rillo 
(Psol), que está de licença, 
protocolou nesta segunda-
-feira, 21, requerimento de 
convocação para que a secre-
tária de Educação, Fabiana 
Zanquetta, compareça à Câ-
mara Municipal para pres-
tar esclarecimentos sobre o 
sistema de gerenciamento de 
vagas em creches. 

Segundo Jéssica, desde 
o início de fevereiro o siste-
ma que permite que os pais 
acompanhem a ordem dos 
fi lhos na lista de espera por 
vaga em creche estaria fora 
do ar. 

“De acordo com infor-
mações junto à Secretaria da 
Educação, desde o dia 7 de 
março, a própria secretaria 
não tem acesso ao cadastro/
sistema e não há previsão de 
regularização da situação”, 
afi rma a parlamentar. 

Jésssica ainda afi rma que 
não só o acesso à informa-
ção à lista de espera está 
prejudicado, mas também a 
inscrição de novas crianças 
no PoupaTempo. 

O requerimento será vo-
tado na sessão desta terça-
-feira, 22. Caso aprovado, 
Zanquetta deverá estar na 
Câmara na sessão da próxima 
semana.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Representando o 
Grupo Uber Rio Pre-
to Oficial, seis inte-
grantes entregaram 
ao presidente um 
abaixo-assinado 
com 700 assinatu-
ras reivindicando a 
demanda
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CIDADES Sarampo e Influenza
Saúde anunciou o início da campanha 
nacional de vacinação contra o saram-
po e influenza para o dia 4 de abril.

Meio ambiente
Olímpia vai sediar na próxima sex-
ta-feira (25) o workshop “Gestão de 
Emissões de Carbono”

A Polícia Civil de Rio Preto 
vai investigar uma denúncia 
de ato obsceno envolvendo 
um homem, de 47 anos, e três 
adolescentes, moradores de 
um condomínio no Jardim 
Yolanda. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, policiais militares fo-
ram acionados na noite deste 
domingo, 20, pelos pais das 
menores. 

À guarnição, foi informado 
que as garotas estavam na 
piscina nadando quando o 
acusado chegou e começou a 
olhá-las “de cima para baixo”. 

O suspeito ficou parado 
na borda e uma das vítimas 
saiu da piscina e sentou em 
um local atrás dele, momento 
em que percebeu que ele me-
xia em seu órgão genital em 
movimentos de masturbação. 

Assustada, a estudante 
levantou-se rapidamente, 
o que chamou atenção das 
outras duas adolescentes que 
estavam na piscina. As três 
disseram que viram os movi-
mentos e que o homem não 
falou ou se aproximou delas. 

Os pais das adolescentes 
e o investigado foram enca-
minhados para a delegacia de 
plantão, onde foram ouvidos 
e liberados.

Potirendaba
Um homem foi preso em 

flagrante, na noite deste sá-
bado, 19, suspeito de estuprar 
um menino, de 4 anos, no 
bairro São Francisco, em Po-
tirendaba. 

Segundo o boletim de ocor-
rência da Polícia Militar, o 
acusado foi flagrado pela babá 

Abuso sexual, ato obsceno e incêndio 
envolvendo menores são investigados

RIO PRETO E POTIRENDABA

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Mulher apanha 
de cabo de 
vassoura do 
marido

da criança, com os shorts 
abaixados, obrigando a vítima 
a fazer sexo oral enquanto ele 
montava móveis na residência. 

A testemunha assim que 
viu a cena tirou o garoto do 
local, momento em que o acu-
sado fugiu, sendo localizado 
pela PM momentos depois. 

O menino foi encaminhado 
para o Hospital Municipal e o 
Conselho Tutelar acompanha 
o caso.

Incêndio

Um incêndio em um quarto, 
localizado no fundo de uma 
casa, no Parque da Cidadania, 
em Preto, mobilizou bombeiros 

Um homem foi preso 
em flagrante pela Polícia 
Militar, na tarde de sá-
bado,19, em Bady Bassit, 
após agredir a esposa com 
chutes e um cabo de vas-
soura. 

A guarnição foi acio-
nada por uma vizinha. 
Tanto o agressor quanto 
a vítima foram levados a 
uma unidade de saúde de 
Cedral para receberem 
atendimento médico. 

O casal foi encaminha-
do, posteriormente, para 
a delegacia da cidade, 
onde a prisão do acusado 
por violência doméstica 
e lesão corporal foi con-
firmada.

Estância
Uma dona de casa, 

de 41 anos, foi agredida 
na noite de sábado, 19, 
em um bar na Estância 
Alvorada, em Rio Preto, 
pelo ex-marido e sua atual 
companheira. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, ela estava no 
estabelecimento comercial 
quando o casal chegou e 
passou a desferir chutes 
e socos. 

A vítima precisou ser 
socorrida até a UPA Norte, 
onde foi atendida e libe-
rada. No Plantão, contou 
à polícia que já apanhou 
dos agressores em outra 
ocasião e tem medida pro-
tetiva contra ambos. 

O caso será investigado 
pela Delegacia de Defesa 
da Mulher.

A Polícia Civil de Rio Preto vai investigar 
uma denúncia de ato obsceno envol-
vendo um homem, de 47 anos, e três 
adolescentes, moradores de um 
condomínio no Jardim Yolanda.

ABUSO SEXUAL

4 anos
IDADE DA CRIANÇA que 
teria sido vítima do 
caso de abuso sexual 
na cidade de Potiren-
daba; suspeito 
foi detido

Casos estão sendo investigados pela Polícia Civil e ocorreram no final de semana em Rio Preto e Potirendaba

Divulgação
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630 quilos de maconha 
apreendidos em rodovia

Dois homens, sendo um 
de 26 anos e outro de 23, que 
estavam em carros diferentes, 
foram presos na manhã deste 
domingo, 20, pela Polícia 
Militar Rodoviária (PMR) por 
transportarem 796 tabletes 
de maconha na Rodovia Eu-
clides de Oliveira Figueiredo, 
próximo ao município de An-
dradina. 

Os suspeitos saíram de 
Goierê-PR, onde pegaram os 
veículos já com os entorpe-
centes para serem levados até 

Uberaba-MG. Cada um recebe-
ria R$ 5 mil pelo transporte. Ao 
todo, foram apreendidos 630 
quilos da droga.

e policiais militares, na noite 
deste domingo, 20. 

Uma motocicleta, da marca 
Suzuki, latas de tinta, máquina 

de solda elétrica e o telhado 
do cômodo foram danificados 
pelas labaredas. 

Quando a guarnição chegou 
ao local encontrou os bombei-
ros controlando as chamas. Na 
residência estava um menino 
e seus pais chegaram logo de-
pois, após serem avisados do 
incêndio por vizinhos. 

À PM, os moradores infor-
maram que foram ao mercado 
e deixaram o filho brincando 
com fogo no quintal. Ninguém 
se feriu.

Caminhão desgovernado destrói varanda de casa
Uma casa ficou com a 

varanda destruída após um 
acidente com um caminhão 
desgovernado, na tarde deste 
sábado, 19, no município de 
Luiziânia. 

O veículo carregado de 
amendoim bateu contra um 
poste de energia elétrica, que 
caiu e atingiu a varanda do 
imóvel. Idosos que moram 
no local estavam dentro da 

residência no momento do 
acidente e não ficaram feridos. 

Segundo a Polícia Militar, 
o caminhoneiro afirmou que 
chovia na hora, o que dificul-
tava a visão, quando ao virar a 
esquina acabou colidindo com 
a estrutura. 

Ele também relatou à po-
lícia que precisou passar pelo 
local, pois o anel viário des-
tinado para a passagem de 

caminhões estava em reforma.

Roubados
Policiais rodoviários fe-

derais recuperaram, na tarde 
deste sábado, 19, dois cami-
nhões roubados. Os veícu-
los estavam em um posto de 
combustíveis, próximo ao 
quilômetro 52 da BR-153, em 
Rio Preto. 

A apreensão aconteceu 

depois que a corporação rece-
beu uma denúncia de que um 
caminhão e um semirreboque, 
ambos com placas de Concór-
dia/SC, teriam sido deixados 
no local. No fundo do pátio do 
posto os rodoviários encontra-
ram os veículos abandonados, 
sem carga e chaves. 

A empresa que teve os veícu-
los roubados foi acionada e os 
caminhões entregues à vítima. 

TRÂNSITO

CAIU NO RIO

Delegado é encontrado 
morto dentro de carro 

Um delegado da Polícia Ci-
vil foi encontrado morto den-
tro de um carro que caiu em 
um córrego de Vicentinópolis, 
distrito de Santo Antônio do 
Aracanguá, município locali-
zado a 38 km de Araçatuba-SP, 
na manhã desta segunda-fei-
ra,21. 

De acordo com a polícia, 
Marcos Roberto Alves da Costa 
foi chamado durante a madru-
gada para atender uma ocor-
rência em Gastão Vidigal-SP. 

Segundo a polícia, o veículo 

e o corpo de Marcos foram re-
tirados do córrego com ajuda 
dos bombeiros. O caso segue 
em investigação. 

BAEP

Motocilista fica ferida 
após bater em viatura

Uma motociclista, de 31 
anos, ficou ferida após bater 
em uma viatura do Baep de Rio 
Preto. O acidente aconteceu 
às 23h30 deste domingo, 20, 
na avenida Antônio Antunes 
Júnior, no Solo Sagrado, na 
Região Norte da cidade. 

De acordo com a PM, o 
condutor precisou diminuir a 
velocidade, momento em que a 
piloto que vinha atrás não con-
seguiu frear e acabou colidindo 
na traseira da viatura. 

O resgate foi acionado, fez 

os primeiros socorros na víti-
ma e a encaminhou para a Upa 
Norte. Os pms que estavam na 
viatura saíram ilesos.
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COMUNICADO IMPORTANTE

Se o seu bairro não estiver na listagem acima, não haverá alteração na programação da coleta.

HB
Bom Jardim

Cemitério Jardim da Paz

Chácara Municipal

Condomínio Bosque Vivendas

Condomínio Las Palmas

Condomínio Praças Golfe

Condomínio Residencial Bourgainville

Condomínio Residencial Débora Cristina

Condomínio Residencial Forest Hill

Condomínio Residencial Green Garden

Condomínio Residencial Green Palm

Condomínio Residencial Green Park

Condomínio Residencial Green Valley

Condomínio Residencial Green Village

Condomínio Residencial Recanto Real

Condomínio Residencial San Lorenzo

Condomínio Residencial Village Flamboyant

Condomínio Residencial Village La Montagne

Condomínio Residencial Village Santa Helena

Condomínio Terra Nova Green Life

Condomínio Terra Nova Green Life II

Condomínio Villaggio Harmonia

Coopec

Georgina Business Park

Godoy, Green Fields Residence Club

Jardim Aclimação

Jardim Alba Residencial

Jardim Bosque da Saúde

Jardim Bosque das Vivendas

Jardim Brasilusa

Jardim das Vivendas

Jardim do Centro

Jardim do Norte

Jardim do Sul

Jardim Francisco Fernandes

Jardim Michel Jacob

Jardim Morumbi

Jardim Novo Mundo

Jardim Ouro Verde

Jardim Panorama

Jardim Paulistano

Jardim Santa Maria

Jardim São Marco

Jardim Tarraf

Jardim Tarraf II

Jardim Tarraf III

Jardim Urano

Jardim Viena

Jardim Vivendas

Loteamento Condominio Harmonia Residence

Loteamento Europark

Loteamento Residencial Portal do Sul

Nosso Senhor do Bonfim

Nova Redentora

Parque Quinta das Paineiras

Port Ville

Prol do Jardim Novo Mundo

Residencial Alameda do Sul

Residencial Cidade Jardim

Residencial Plaza Sul

San Fernando Valley

Spázio Rio Colorado

Spazzio Rio D'ouro

Spazzio Rio Tejo

Universitário

Viena I

Vila São Joaquim

Vila São José

Vila São Pedro

Vila Sinibaldi

Diário Diurno Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Centro Industrial Pascutti

Condomínio Residencial Terra Nostra Cambui

Condomínio Vitória São Judas

Cristo Rei

Guiomar Assad Calil

Guiomar Assad Calil - CAIC II

Jardim Gomes

Jardim Moreno

Jardim Soraia

Jardim Vitória Régia

Jardim Zaira

Loteamento São Jorge

Mini Distrito Tancredo Neves

Nilza Helena

Parque Industrial Campo Verde

Parque Residencial Cambuí

Parque Residencial Lauriano Tebar II

Parque Residencial Romano Calil

Residencial Quinta da Mata

Vila Hipódromo

Vila São Judas Tadeu

Vila Toninho

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Jardim Anice

Jardim Jandira

Jardim Marambaia

Parque Residencial Luz da Esperança

Parque São Miguel

Parte Jardim Primavera

Residencial Santa Filomena

Residencial Três Marias

Residencial Vila Felicitá

São Deocleciano

São Deocleciano II

São Deocleciano III

Vila Flora

Village Rio Sena

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

CDP

Chácara Recreio Terras de São José

Estância do Pica-Pau Amarelo

Estância Santa Paula

Estância São Judas Tadeu

Estância São Manoel

Estância São Roque

Estância Sossego

Loteamento Parque Maria Serantes

Nossa Senhora do Líbano

Parque da Lealdade

Parque do Sabiá

Residencial Alta Vista

São Carlos e San Carlos

Terras de São Lucas

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Centenário da Emancipação

Chácara Duas Vendas

Chácaras São Pedro II

Jardim Caetano

Jardim Caetano II

Jardim Helena

Jardim Nunes

Loteamento Jorge Rodrigues

Loteamento Residencial Renascer

Loteamento Rios do Sul

Morada do Sol

Nunes 2

Recanto Duas Vendas

Residencial Sebastião Guilher Padilia 01

Residencial Jéssica

Tarraf Vila Sol Cidade Norte

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

CECAP

Dist. Ind. Coca-Cola

Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verdi

Eldorado 3ª Parte I-II

Eldorado Parte I

Eldorado Parte II

Gonzaga de Campos

Jardim do Cedro

Jardim Vetorasso

Jardins Rio Preto

Loteamento João da Silva II

Orlando Santo Liquido

Residencial Eldorado

Vila São José Operário

Vila União

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Chácara Floresta Park

Dom Lafayete Libânio

Estância Alvorada

Jardim Antunes

Jardim Antunes II

Jardim Campo Belo

Jardim dos Buritis

Mini Distrito Adail Vetorazzo

Mini Distrito Ary Attab

Mini Distrito Heitor José Eiras Garcia I

Mini Distrito Heitor José Eiras Garcia II

Mini Distrito Industrial Anatol Konarski

Mini Distrito Industrial Edson Pupim

Mini Distrito José Felipe Antônio

Parque João da Silva

Parque Residencial Dignidade

Parque Rio das Pedras

Residencial Alto das Andorinhas

Residencial Ana Célia

Residencial Ana Célia II

Residencial Flórida Park

Residencial Laranjeiras

Residencial Maria Clara

Residencial Santa Inês

Residencial São Thomaz

Residencial São Thomaz II

Residencial Vista Alegre

Shopping Cidade Norte

Solo Sagrado, Solo Sagrado I

Vila Miguelzinho

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diário Diurno

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diário Diurno

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Diário Diurno

Diário Diurno

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diário Diurno

Diário Diurno

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Bosque da Felicidade

Bosque II

Cavalari III

Chácara de Recreio Felicidade

Distrito Industrial Carlos Arnaldo Silva

Estância Bosque Verde

Estância Cavalari I

Estância Gramado

Estância Primavera

Estância Primavera I

Estância Primavera III

Estância Primavera IV

Estância San Carlo

Estância Santa Ana

Estância Santa Clara

Estância Santo Antonio

Estância São Carlos

Estância Verão

Estância Vitória

Jardim Castelinho

Jardim Castelinho III

Jardim do Lago

Jardim Felicidade

Jardim Santa Rosa II

Jardim Senedu

Jardim Seyon

Loteamento Residencial Monterey

Parque das Flores I

Parque das Flores II

Parque Jaguaré

Parque Residencial Castelinho

Parque Residencial Jardim do Bosque

Residencial Amazonas

Residencial Jardim do Bosque II

Residencial Machado I

Residencial Vale Verde III

Residencial Valle Verde II

São José do Rio Preto I

Vila Verde Bosque Municipal

Villa Madalena

Villagio Vitória

Noturno - Seg./Qua./Sex.Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Seg./Qua./Sex.Noturno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Diurno - Ter./Qui./Sab. Diurno - Seg./ Qua./Sex.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Angélica II

Antonio Marques dos Santos

Boa Vista

Cemitério São João Batista

Cherubini

Conjunto Habit. São José do Rio Preto 11+12

Cruzeiro

Edson José de Jorge

Frederico Freitas

Jardim Alto Alegre

Jardim Alto Rio Preto

Jardim Alvorada

Jardim América

Jardim Americano

Jardim Bela Vista

Jardim Bordon

Jardim Canaã

Jardim Caparroz

Jardim Conceição

Jardim Congonhas

Jardim Europa

Jardim Fuscaldo

Jardim Herculano

Jardim Maria Cândida

Jardim Moreira

Jardim Municipal

Jardim Novo Aeroporto

Jardim Paulista

Jardim Roseana

Jardim Rosely

Jardim Santa Rosa I

Jardim Santo Antonio

Jardim São Paulo

Jardim São Vicente

Jardim Seixas

Jardim Sônia

Jardim Susana

Jardim Vieira

Jayme Rosário

Lisboa

Loteamento Giachetto

Loteamento João Gonçalves da Silva

Loteamento Spínola Castro

Luiz Carlos Machado Campos

Parque Industrial

Reinaldo Chiqueto

Residencial Joaquim Nabuco

Residencial Mançour Daud

Santos Dumont

Vera Ligia

Vicente Filizolla

Vila Aeroporto

Vila Anchieta

Vila Angélica

Vila Aurora

Vila Bancária

Vila Boa Esperança

Vila Boa Vista

Vila Bom Jesus

Vila Córdula

Vila Curti

Vila Dias

Vila Diniz

Vila Diva

Vila Ercília

Vila Esplanada

Vila Falavina

Vila Ferroviária

Vila Fioreze

Vila Gasbarro

Vila Goyos

Vila Guararema

Vila Ideal

Vila Imperial

Vila Ipiranga

Vila Itália

Vila Luiz Pinto de Morais CA

Vila Maceno

Vila Mafalda

Vila Mangini

Vila Maria

Vila Moná

Vila Mossoró

Vila Nossa Senhora Aparecida

Vila Nossa Senhora da Paz

Vila Nossa Senhora de Fátima

Vila Novaes

Vila Progresso

Vila Redentora

Vila Santa Cruz

Vila Santa Izabel

Vila Santo Antônio

Vila São Luiz

Vila Tonello

Vila Zilda

Villaggio São Judas

Diário Noturno Noturno - Seg./Qua./Sex.

Diário Noturno

Diário Noturno

Diário Noturno

Diário Noturno

Diário Noturno

Diário Noturno

Diário Noturno

Diário Noturno

Diário Noturno

Diário Noturno

Diário Noturno

Diário Noturno

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Diário Noturno

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Ter./Qui./Sab. Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Noturno

Diário Noturno

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Noturno

Diário Noturno

Diário Noturno

Diário Noturno

Diário Noturno

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Diário Noturno

Diário Noturno

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Diário Noturno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Noturno - Ter./Qui./Sab.

Diário Noturno

Diário Noturno

Diário Noturno

Diário Noturno

Diário Noturno

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diário Noturno

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Diário Noturno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Diurno

Diário Noturno

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Noturno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Diurno - Seg./Qua./Sex.

Coleta Domiciliar
até 31/03/2022

Coleta Domiciliar a partir
de 01/04/2022

Para maiores informações acesse: www.riopreto.sp.gov.br ou telefone: 0800 771 0155

TALHADO CIDADE DA CRIANÇA

VILA TONINHO

REPRESA

CEU

PINHEIRINHO

BOSQUE

CENTRAL

Coleta Domiciliar
até 31/03/2022

Coleta Domiciliar a partir
de 01/04/2022

Coleta Domiciliar
até 31/03/2022

Coleta Domiciliar a partir
de 01/04/2022

Coleta Domiciliar
até 31/03/2022

Coleta Domiciliar a partir
de 01/04/2022

Coleta Domiciliar
até 31/03/2022

Coleta Domiciliar a partir
de 01/04/2022

Coleta Domiciliar
até 31/03/2022

Coleta Domiciliar a partir
de 01/04/2022

Coleta Domiciliar
até 31/03/2022

Coleta Domiciliar a partir
de 01/04/2022

Coleta Domiciliar
até 31/03/2022
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A partir de 01/04/2022 a coleta de lixo domiciliar em seu bairro
passará a ser realizada conforme abaixo:
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A cardiologista pediátrica Danielle Dantas

Nesta segunda-feira, 21 de mar-
ço, foi celebrado o Dia Interna-
cional da Síndrome de Down. A 
data faz alusão aos 3 cromosso-
mos no par número 21, carac-
terístico da síndrome. Em Rio 
Preto, a Apae (Associação de 
Pais e Amigos do Excepcionais) 
são atendidos cerca de 90 alu-
nos com a condição de um total 
de 480 pessoas (18,75%). 
O atendimento ajuda a pessoa 
com Síndrome de Down a de-
senvolver e aprimorar habili-
dades físicas e sociais. Marcia 
Cristine Fernandes do Rego 
Pessoa começou levando o fi -
lho Miguel, de 10 anos, para 
realizar estimulação precoce na 
Apae e falou sobre a evolução 
do jovem. 
“Ele está sempre progredindo, 
melhorou muito na questão de 
concentração. A pandemia, de 
certa, até ajudou em alguns as-
pectos, pois eu fi quei em casa 
com ele nesse período e pude 
conversar mais e ele conse-
quentemente  melhorou mui-
to a fala. As orientações que 
os profi ssionais passam para 
gente fazer com eles em casa 
também ajudaram bastante”, 
contou Marcia. 
Segundo a enfermeira e coor-

Apae de Rio Preto atende 
90 alunos com a síndrome

DOWN

O atendimento ajuda a 
pessoa com Síndrome 
de Down a desenvolver 
e aprimorar habilidades 
fisicas e mentais

denadora de saúde do Apae, 
Heloisa Helena Porqueto, 21 
profi ssionais na área de saúde 
trabalham para atender as pes-
soas com Síndrome de Down 
da unidade. 
“Desde pequeno eles passam 
por uma estimulação precoce. 
Uma equipe avalia o aluno e 
determina a maior difi culdade 
dele, se é motora, se é na fala, 
audição e aí ele é encaminha-
do para o profi ssional espe-
cialista, como fi sioterapeuta, 
fonoaudiólogo, etc”, explicou 

Heloísa. 
Na pandemia, o setor de saúde 
da Apae continuou atendendo 
normalmente, fechando apenas 
no período do lockdown. “Para 
os pais que estavam receosos 
com medo da contaminação, 
nós gravamos vídeos e passa-
mos a orientação de forma on-
line. Hoje estamos atendendo 
normalmente, apenas com a 
exigência do uso de máscara”, 
afi rmou Heloísa. 
De acordo com a coordenado-
ra, os alunos com Síndrome de 

Down podem se desenvolver e 
serem inseridos no mercado de 
trabalho. “Cada pessoa tem um 
grau de impacto, mas já tive-
mos casos de alunos que con-
cluíram curso técnico e até fa-
culdade. Não tem como prever. 
Muitos pais nos procuram pre-
ocupados principalmente em 
alfabetizar, mas não são todos 
que conseguem aprender. No 
entanto, ela pode ter uma outra 
habilidade, como pintura, por 
exemplo, e nós ajudamos ela a 
desenvolver”, contou.

SÍNDROME DE DOWN

Cardiologista alerta para o 
risco de cardiopatia congênita

Um a cada 700 bebês 
nasce com a Síndrome de 
Down, causada por erro na 
divisão celular. As pessoas 
apresentam características 
como olhos oblíquos, rosto 
arredondado, mãos me-
nores e comprometimento 
intelectual. A síndrome 
também é conhecida por 
Trissomia do cromosso-
mo 21 (T21) e apresentar 
grandes em metade dos 
bebês com essa condição 
de nascer com cardiopatia 
congênita. 

A cardiologista pediá-
trica Danielle Dantas, do 
Instituto de Moléstias Car-
diovasculares (IMC) em 
Rio Preto ressalta que os 
tratamentos aumentaram 
a chance de sobrevida dos 
pacientes ao longo dos anos. 

“Estudos mostraram 
que os avanços do trata-
mento aumentaram a so-
brevida desses pacientes de 
25 anos, em 1983, para 60 
anos, em 2009, de forma 
que diagnóstico e tratamen-
to precoces podem salvar 
a vida destes pacientes”, 
afi rmou. 

A doença se manifesta 
através de alguns sinto-
mas, como baixo ganho de 
peso, cansaço às mamadas, 
lábios roxos (cianose), des-
maios, ausculta de sopro e 
pneumonias de repetição. 
“Nestes casos, se o bebê 
portador de T21 ainda não 
foi avaliado por cardiope-
diatra, o responsável deve 
procurar o serviço espe-
cializado imediatamente”, 
afi rmou Danielle. 

Outras malformações 
causadas pela Síndrome 
de Down podem envolver a 
tireoide, trato gastrointes-
tinal, ossos, olhos, ouvidos 
e sangue. Esta Síndrome 
pode ser diagnosticada pelo 
médico ainda quando o 
bebê está no útero, permi-
tindo o acompanhamento 
pré-natal.  Segundo a car-
diologista, a possibilidade 
de a criança ter a síndro-
me pode ser sugerida pela 
descoberta de alterações 
sugestivas durante ultras-
som morfológico preco-
ce, feito com 12 semanas 
de gestação, e tardio, na 
22ª semana de gravidez.

Uma das maiores difi-
culdades do mundo agro é 
encontrar profi ssionais. Por 
isso, será lançado em Rio 
Preto nesta terça-feira (22) o 
aplicativo Zé do Agro que vai 
conectar produtores rurais, 
mecânicos, e lojistas (comer-
ciantes de peças agrícolas). O 
serviço será 100% gratuito e 
o aplicativo já está disponível 
para download  no Google 
Play Store. 

A idealizadora do APP Zé 
do Agro, é Rosi Molina, Co-
ach de Líderes, Empresária 
do Agronegócios e Produtora 
Rural. Ela criou o APP Zé do 
Agro depois de presenciar por 

LANÇAMENTO

Aplicativo conecta produtores, mecânicos e lojistas
inúmeras vezes a difi culdade e 
as perdas de seu marido, que 
é produtor rural, quando as 
máquinas agrícolas quebra-
vam em períodos de plantio 
ou colheita. 

“A agricultura exige solu-
ções rápidas e eficazes para 
não sofrer danos, um dia de 
trabalho parado na roça sig-
nifi ca prejuízos pra lavoura e 
fi nanceiros”, afi rmou Molina. 

O lançamento ofi cial será 
uma Live no Youtube/Zedo-
Agro e Facebook Zé do Agro, 
a partir das 19h deste dia 22. 
Neste dia, terá a participação 
do professor Luiz Marins. Ele 
dará as boas vindas ao APP já 

que além de Escritor, Antropó-
logo e Palestrante, é Produtor 
Rural e conhece bem as dores 
da categoria. 

Entre os assuntos, Marins 
irá falar sobre as soluções 
para o Agro não parar já que 
vivemos uma fase de medos 
e incertezas. Para ele, diante 
das difi culdades é que encon-
tramos oportunidades para 
crescer. 

Apresentação
A Live será apresentada 

pelo Engenheiro Mecânico li-
gado ao Agro,  Hendry Thiago, 
que foi convidado pela equipe 
do APP para ser o Personagem 

Zé do Agro. 
“O objetivo é interligar pro-

dutores, mecânicos e lojistas 
para que o produtor resolva o 
seu problema com rapidez, o 
mecânico tenha mais clientes 
e os lojistas aumentem suas 
vendas. A janela para agir no 
agronegócio é muito curta, 
então um atraso na colheita 
por conta do defeito de uma 
máquina pode comprometer 
um ano inteiro de trabalho”, 
afi rmou Hendry. 

Para assistir a Live é pre-
ciso fazer inscrição total-
mente gratuita através do 
link https://contato.site/7f-
ff883/ze-do-agro/3e073a8d5.

Dia da Síndrome de Down: Apae de Rio Preto atende 90 alunos com a síndrome

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Aplicativo promete conectar produtores rurais, mecânicos e lojistas

DECRETOS CONTRADITÓRIOS

Empresas podem manter uso de máscaras

Na última quinta-feira, 17, 
o governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunciou 
o fim da obrigatoriedade do 
uso de máscara em lugares 
fechados no estado. O uso de 
máscaras em lugares abertos 
já tinha sido liberado há duas 
semanas. 

Porém, existe pelo menos 
uma lei (Lei 13.979/20) e uma 
portaria (Portaria Conjunta 
20/2020) ainda vigentes que 
obrigam o uso do equipamento 
de proteção e criam uma vulne-
rabilidade legal para empresas 
que abolirem a exigência den-
tro de seus estabelecimentos. 

A Lei 13.979/20 traz me-

didas gerais para o enfrenta-
mento da epidemia, e prevê o 
uso obrigatório de máscaras de 
proteção individual. Além dis-
so, diz que os estabelecimentos 

COVID

Vacinação de 4ª dose 
imuniza 254 idosos 
no fim de semana

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que 254 
idosos foram vacinados neste 
fi m de semana com a quarta 
dose contra a Covid-19. A imu-
nização ocorreu na Swift para 
pessoas com 80 anos ou mais 
que completaram o intervalo 
de 122 dias (4 meses) da tercei-
ra dose. A vacinação continua 
sendo realizada no local das 
8h às 18h. 

Outras 659 pessoas foram 
vacinadas no fi m de semana. 
Com isso, o número de falto-
sos agora está em 25.215 para 
2ª dose e em 119.444 em 3ª 
dose. De acordo com a Saúde, 
24.973 crianças já tomaram a 

vacina contra Covid-19 (71,4% 
de cobertura) e 10.251 já estão 
com a segunda dose (29,3%).

em funcionamento durante 
a pandemia da Covid-19 são 
obrigados a fornecer gratui-
tamente a seus funcionários 
e colaboradores máscaras de 

proteção individual. 
Já a Portaria Conjunta 

20/2020 estabelece as medidas 
a serem observadas visando à 
prevenção, controle e mitiga-
ção dos riscos de transmissão 
da Covid nos ambientes de 
trabalho. Ela determina que os 
funcionários usem máscara du-
rante o trabalho entre outras.

Para a advogada Márcia 
Sanz Burmann não há confl ito 
entre o decreto paulista e a 
Lei federal 13.979/2020 por-
que o artigo 3º desta última 
literalmente dispõe que “as 
autoridades poderão adotar, 
no âmbito de suas competên-
cias, entre outras, as seguintes 
medidas: ... III-A – uso obriga-
tório de máscaras de proteção 
individual”..

Da REDAÇÃO

Empresas podem manter uso de máscaras pelos funcionários

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação



ESPORTES Corrida de rua
O corredor mirassolense Anderson 
Souza da Cruz foi 4º colocado na prova 
de 6 km na 7ª RUN AVOA.

Fórmula 1
Na abertura da temporada da Fórmula 
1, Charles Lecler, da Ferrari, garantiu a 
vitória em Bahrein

A tenista mirassolense 
Rayssa Vitória Domingues, 
16 anos, da equipe do Projeto 
Tênis do Monte Líbano, de São 
José do Rio Preto, conquistou 
o título do Circuito FTP In-
fanto Juvenil G1, na categoria 
18 anos, na noite deste último 
domingo (20) nas quadras 
de saibro da academia Slice, 
em Santana do Parnaíba, na 
Grande São Paulo. 

Na final, Rayssa venceu 
a favorita Alice Ghiraldi, do 
Clube de Campo de Sorocaba, 
nº 1 do ranking paulista da 
categoria, por duplo 6/1. Com 
a vitória, a tenista de Mirassol 
deve somar 1.200 pontos no 

TENISTAS

Atletas da região faturam
 títulos em SP e Rio Preto

ranking paulista, saltando do 
6º para o 3º lugar. A compe-
tição também valeu pontos 
no ranking da Confederação 
Brasileira de Tênis. 

Na estreia do G1, na noite 
de sábado (19), Rayssa ga-
nhou da campineira Marília 
Curcioli, por duplo 6/0, e na 

tarde de domingo (21), pela 
semifi nal, bateu a paulistana 
Beatriz Onishi, nº 2 do ranking 
paulista, por 2 sets a 0, com 
parciais de 6/0 e 6/3. 

Também da equipe cedren-
se, a rio-pretense Raquel Bar-
bosa caiu na primeira rodada 
da 16 anos ao ser superada por 
Giovanna Avelino, do Corin-
thians, por 6/1 e 6/2. 

Na 14 anos masculino, o ce-
drense Leonardo Napolitano, 
de Rio Preto, foi eliminado na 
semifi nal ao ser derrotado pelo 
paulistano Tomás Macedo, 
por duplo 6/0. Nas oitavas de 
fi nal, o rio-pretense ganhou de 
Guilherme Raimundo por 6/2 

e 6/0 e nas quartas de final 
passou por Guilherme Keleti, 
por 2 sets a 1, com parciais de 
7/5, 3/6 e 6/4. 

Em Rio Preto 
A tenista rio-pretense Ana 

Júlia Sartori, do Projeto Tênis 
Monte Líbano, foi campeã na 
categoria 16 anos, no Torneio 
A&O, chancelado pela Federa-
ção Paulista de Tênis, dispu-
tado no Complexo Ceprol, em 
Rio Preto. Na fi nal, Ana Júlia 
ganhou de Stefany Moreira, 
por duplo 6/0. Na semifi nal, 
a tenista cedrense venceu 
Luiza Moreli, do Harmonia 
Tênis Clube, por 6/3 e 7/5.

PAULISTÃO

Palmeiras invicto
Acabou na tarde deste 

domingo (20), a Primeira 
Fase do Paulistão. No en-
cerramento da 12ª rodada, o 
Palmeiras buscou o empate 
por 1 a 1 diante do Red Bull 
Bragantino, em Bragança Pau-
lista, enquanto o Corinthians 
confi rmou a segunda melhor 
campanha, atrás apenas da 
equipe alviverde, ao vencer o 
rebaixado Novorizontino por 1 
a 0, no Jorge Ismael de Biasi. 

Como ambos já estavam 
classificados, Red Bull Bra-
gantino e Palmeiras entraram 
em campo com equipes alter-
nativas. O time do interior de 
São Paulo abriu o placar com 
Helinho. Já Deyverson deixou 
tudo igual antes de ser expul-
so. Marcelo Lomba também 
foi um dos destaques com 
grandes defesas. 

O resultado deixou o Pal-
meiras na liderança geral do 
Paulistão e do Grupo C, com 
30 pontos. Na próxima fase, 
enfrentará o Ituano. Já o Red 
Bull Bragantino, que fi cou em 
quarto na classifi cação geral, 
terminou com 20. O adversá-

rio nas quartas de fi nal será o 
Santo André. 

No outro jogo do dia, no 
Jorge Ismael de Biasi, o Corin-
thians chegou aos 23 pontos ao 
vencer o Novorizontino por 1 a 
0, com mais um gol de Róger 
Guedes. Com isso, confi rmou 
a segunda melhor campanha e 
terá o Guarani pela frente nas 
quartas de fi nal. 

Pior campanha
O Novorizontino, por outro 

lado, acabou o Paulistão na úl-
tima colocação, com três pon-
tos, sem vencer na temporada. 

Alexandre Battaglia

SERIE A3

Adversários vencem e 
Jacaré fica mais longe 
da classificação

No domingo a Matonense foi 
superada pelo Marília e o Capi-
variano bateu o Sertãozinho por 
1 a 0. Os resultados mantiveram 
as chances matemáticas, embora 
remotas, do Rio Preto brigar 
pela classifi cação na última ro-
dada. Para isso, o Jacaré vai ter 
que vence a Votuporanguense 
por uma diferença de quatro 
gols e torcer por derrotas de 
Matonense e Bandeirante.

São Paulo
O São Paulo abre as quartas 

de fi nal do Paulistão neste ter-
ça-feira (22), às 20h30, contra 
o São Bernardo no Morumbi. O 
vencedor do duelo em jogo único 
avança para semifi nal e em caso 
de empate, a vaga é decidida nos 
pênaltis. Rogério Ceni ainda tem 
dúvida no meio de campo entre 
Patrick e Nikão. 

Ana Júlia foi campeã em Rio Preto

Da REDAÇÃO

Resultado garabtiu melhor cam-
panha ao Palmeiras

Na estreia do G1, na 
noite de sábado (19), 
Rayssa ganhou da 
campineira 
Marília Curcioli

Fórmula 1
Na abertura da temporada da Fórmula 
1, Charles Lecler, da Ferrari, garantiu a 
vitória em BahreinD
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ESPORTE

Mirassol acerta retorno de Ricardo Catalá 
e negocia jogadores após eliminação

FUTEBOL

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O técnico Ricardo Catalá 
será o novo comandante do 
Mirassol na Série C do Campe-
onato Brasileiro. O treinador 
fará a sua segunda passagem 
pelo Leão, tendo chegado nas 
semifinais da Copa Paulista 
em 2019 e semifinais do Pau-
listão de 2020, eliminando o 
São Paulo no Morumbi. A in-
formação é do Globo Esporte. 

Catalá deixou o Mirassol 
após a eliminação na semifinal 
do Paulistão de 2020 para o 
Corinthians para assumir o 
Guarani. Depois, o treinador 
assumiu o São Bernardo, onde 
foi campeão da Série A2 do 
Campeonato Paulista. Seu úl-
timo clube foi o Operário-PR, 
onde assumiu na reta final da 
Série B e ajudou o time a se 
livrar do rebaixamento. 

Ele se despediu do clu-
be paranaense neste fim de 
semana com a equipe classi-
ficada para as semifinais do 
estadual. O técnico deverá 

ser apresentado nos próximos 
dias, mas ainda não foi confir-
mado se ele já assume o clube 
no Troféu do Interior. 

Enquanto a Série C não 
começa, o Mirassol deverá 
sofrer um novo desmanche 
em seu elenco. O lateral-di-
reito Rodrigo Ferreira será 
emprestado ao Grêmio até o 
fim do ano. Já o volante Luís 
Oyama teve a venda acertada 
para o Botafogo por quase R$ 
3 milhões por 60% dos seus 
direitos econômicos. Outros 

nomes também deverão sair. 
“A gente sabe quando 

você tem boa performance 
no Paulistão chama atenção, 
como Zeca sendo artilheiro há 
três rodadas, Fabrício fazen-
do gols, Thalisson, Rodrigo, 
Darley, Ryan, Neto, Oyama, 

Camilo, todos foram atletas 
que chamaram a atenção e 
a tendência é não ficarem 
para a Série C. A ideia agora é 
remontar dentro do planeja-
mento e modelo de jogo para 
que possam ter uma equipe 
competitiva e buscar o acesso 

para Série B”, afirmou o técni-
co Ivan Baitello ao fim do jogo 
contra a Ferroviária.

Eliminação
O técnico interino Ivan 

Baitello fez um balanço sobre 
a campanha do Mirassol no 

Paulistão. O Leão foi elimi-
nado neste sábado (19) depois 
de ter sido superado em 2 a 0 
pela Ferroviária. Com isso, a 
equipe ficou quatro vitórias, 
cinco empates e três derrotas 
em 12 jogos, com 17 gols mar-
cados e 17 gols sofridos. 

“Nós iniciamos muito bem 
na competição, tivemos uma 
oscilada a partir do sexto 
jogo, mas depois vencemos 
duas seguidas e ai possibilitou 
fazer a pontuação de livrar 
do rebaixamento, que era o 
primeiro objetivo. Ficou a 
frustação por não classificar 
pelo que construímos, mas 
houve várias situações como 
a saída do Eduardo que teve 
uma quebra do trabalho que 
vinha sendo feito”, afirmou o 
treinador. 

O Mirassol ficou com 17 
pontos na lanterna do Grupo 
C. Em qualquer outro grupo, 
o time teria avançado para 
segunda fase. “Nós sabíamos 
que o grupo nosso seria difícil 
em função da pontuação. Em 
qualquer outro grupo nós 
estaríamos classificados e os 
últimos jogos foram de dificul-
dade para buscar o resultado. 
A equipe lutou, buscou dentro 
da possibilidade dela. Vinha-
mos de resultados bons e con-
vincentes e acabamos criando 
uma expectativa que acabou 
não acontecendo”, comentou.

Sobre o jogo contra a Fer-
roviária, Baitello afirmou que 
o time de Araraquara adotou 
uma postura mais recuada e 
conseguiu matar o jogo com 
o contra-ataque.

O treinador fará a sua segunda passagem pelo Leão, tendo chegado nas semifinais da Copa Paulista em 2019 e semifinais do Paulistão de 2020

Seu último clube 
foi o Operário-PR, 
onde assumiu na 
reta final da Série B 
e ajudou o time a se 
livrar do 
rebaixamento

Marcos Freitas Agência Mirassol

 Nós sabíamos que o grupo nosso seria difícil em função da pontuação. 
Em qualquer outro grupo nós estaríamos classificados e os últimos jogos fo-
ram de dificuldade para buscar o resultado. A equipe lutou, buscou dentro da 
possibilidade dela. Vinhamos de resultados bons e convincentes e acabamos 
criando uma expectativa que acabou não acontecendo “
“
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 26/2022 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório, conforme quantidades e 
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/04/2022, 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 
e 7812. E-mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. SJRP, 21 de março de 2022. Pedro Roberto Gomes - 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 02/2022 

(17ª Sessão Ordinária – 22/03/2022) 
       

Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 826 e 835/95, 
851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento Interno/Câmara, que foram 
protocolizados os requerimentos de Urgência Especial descrito em sequência abaixo, 
para deliberação do projeto a que se refere em 1ª e 2ª discussão e votação – 
legalidade/mérito - na 17ª Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 22/03/2022. 

 

Item/Reqtos.                  Proponente                      Projeto – Nº -                  Autoria-
Assunto  

 
01 – 329/22               09 (nove) Vers.          Projeto de Lei  nº 17/22,      do Executivo,  
Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel público 
municipal, em favor da OSC Comunidade Solidariedade - SOL. (QUÓRUM:  DOIS 
TERÇOS) 
 
 
 

 
Diretoria Legislativa 
18 de março de 2022 

 
 
 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretor Legislativo 

 
 
DL /mmg 
 

  

CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 03/2022 

(18ª Sessão Ordinária – 22/03/2022 – 14:00H) 
       

Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 826 e 835/95, 
851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento Interno/Câmara, que foram 
protocolizados os requerimentos de Urgência Especial descrito em sequência abaixo, 
para deliberação do projeto a que se refere em 1ª e 2ª discussão e votação – 
legalidade/mérito - na 18ª Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 22/03/2022 – 
14:00H. 

 

Item/Reqtos.                  Proponente               Projeto – Nº -       Autoria-Assunto  

 
01 – 336/22               09 (nove) Vers.          Projeto de Lei  nº 35/22,      da Ver.ª Jéssica 
Coletivas, que cria o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e de Promoção do 
Direito ao acesso à Saúde Mental entre Jovens e Adolescentes do Município de São José 
do Rio Preto e dá outras providências. (QUÓRUM:  MAIORIA SIMPLES) 
 
 
 
 

 
Diretoria Legislativa 
18 de março de 2022 

 
 
 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretor Legislativo 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 
 

17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
22 DE MARÇO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 09:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
 

VETO 
 
 
01 – Veto Total nº 11/22, ao Autógrafo nº 15.668/2022, originado do Projeto de Lei Complementar nº 
05/2022,  da  Mesa Diretora, que dispõe sobre aplicação de revisão anual de 11% (onze por cento) a partir 
de 1º de fevereiro de 2022, ao subsídio dos Vereadores. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
 
PROJETOS DE LEI 
 
02 – 001/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, revoga a Lei nº 6.615/97 
e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)  
 
03 – 16/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT  
Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI e dá outras 
providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)     
 
04 – 410/21 – VER. CELSO LUIZ DE OLIVEIRA – 1ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de monitor nos veículos de transporte escolar público 
municipal. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).  
 
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
 

                                                                                  Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 18/03/2022 
 
 
 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 
 

18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
22 DE MARÇO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
VETOS 
 
01 - Veto Total nº 13/2021,  ao autógrafo nº 15.170/20, originado do Projeto de Lei nº 072/20, de autoria 
do Ver. Paulo Pauléra, que institui a Política Municipal de Linguagem Simples e Clara nos órgãos da 
administração direta e indireta, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
02 - Veto Parcial nº 21/2021, ao autógrafo nº 15.192/2020, originado do Projeto de Lei nº 334/2020, do 
Executivo, que dispõe sobre o Zoneamento e as regras para o Uso e Ocupação do Solo no Município de 
São José do Rio Preto e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 
03 – 06/22 – VER. JEAN CHARLES O. D. SERBETO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar nº 5, de 28 de dezembro de 1990, que trata do Estatuto dos 
Servidores Públicos, acrescentando o inciso x, no art. 134 da referida lei. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
 
04 - 313/20 – VER. FÁBIO MARCONDES (SUBSCRITO p/ VER. ROSSINI DINIZ) – 2ª DISC./VOT 
Modifica a Lei nº 13.204, de 25 de junho de 2019, obrigado o Poder Público Municipal à implantar espaços 
exclusivos para o embarque e o desembarque de passageiros por carros de aplicativos, promovendo a 
devida sinalização horizontal e vertical de trânsito, de fronte aos Shoppings Centers, Hospitais, Terminais 
Rodoviários Urbanos e Interurbanos e Aeroporto de São José do Rio Preto – SP. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)   
 
05 – 407/21 – VER. BRUNO MOURA – 2ª DISC/VOT 
Institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e à Evasão Escolar. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES).  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
 

                                                                                  Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 18/03/2022 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL)O município de Guapiaçu/SP torna público aos 
interessados a realização do Pregão Presencial nº 030/2022; Processo nº 049/2022.TIPO: 
Menor preço item.OBJETO: AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES, SERINGA DE INSULINA E LANCETA 
PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 05 de abril de 2022, 
às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 22/março/2022 
das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à 
Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico 
www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 21/03/2022.PREGOEIRO: LEANDRO MARIANO DA SILVA

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

MÁRIO MICHEL MIANI e LUCIANA SANT'ANA CARVALHO DE OLIVEIRA. Ele, brasileiro, 
natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e nove (29) de maio de um mil novecentos 
e oitenta e um (1981), com quarenta (40) anos de idade, técnico em refrigeração, solteiro, filho de MILTON JOÃO 
MIANI e de dona DEJANIRA ANDRETO MIANI. Ela, brasileira, natural de Jales, Estado de São Paulo, nascida 
aos  vinte e nove (29) de janeiro de um mil novecentos e oitenta (1980), com quarenta  e dois (42) anos de idade, 
cabeleireira, solteira, filha de BENEDITO CARVALHO DE OLIVEIRA e de dona LUCIA ALVES SANT'ANA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e um (21) de março de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 17/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 21/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME e EPP (ART. 48, I da LC 123/06)
OBJETO: Aquisição de telhas tipo sanduiche, capas e parafu-
sos.
Data da realização da Sessão Pública: 05/04/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.monte-
aprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 21 de março de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 18/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 22/2022
OBJETO: Aquisição de veículos 0 km para uso nos setores da 
municipalidade.
Data da realização da Sessão Pública: 06/04/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.monte-
aprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 21 de março de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro 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 ao Oficial do Registro Civil 
das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Guapiaçu, Es-
tado de São Paulo os documentos exigidos no Código Civil 
Brasileiro para habilitação de casamento:

JOSÉ HENRIQUE SOARES
e 
JHENIFER DAIANE DOS SANTOS.

JOSÉ HENRIQUE SOARES, de nacionalidade brasileira, 
inspetor de alunos, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 23 de abril de 1995, residente e domicilia-
do a Antônio Homsi, Nº 390, CONJUNTO HABITACIONAL 
CRISTO REI, São José do Rio Preto, SP, filho de ILSON 
JOSÉ SOARES e de DOROTÉIA BARBOSA SOARES. 

JHENIFER DAIANE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
analista de qualidade, solteira, nascida em Guapiaçu, SP, no 

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:

RANDOLFO DOS SANTOS JÚNIOR e LOIANE LETÍCIA 
DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, psicólogo, 
solteiro, nascido em Uberaba, MG, no dia 28 de dezembro 
de 1975, filho de RANDOLFO DOS SANTOS e de LUCI 
ALVES DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
psicóloga, solteira, nascida em São José dos Quatro Marcos, 
MT, no dia 29 de agosto de 1992, filha de SILVIO LEBRERO 
DOS SANTOS e de VALÉRIA ANDRÉ DOS SANTOS. 

MARCELO AUGUSTO DA XADINHA e CRISTIANE SE-
TUKO SATO. Ele, de nacionalidade brasileira, corretor de 
imóveis, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 16 de junho de 1974, filho de WALDECI ROBERTO DA 
XADINHA e de DIRCE PATINI DA XADINHA. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, autônoma, divorciada, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 04 de novembro de 1976, filha 
de TAKEO SATO e de ANA MARIA BROIS SATO. 

BRYAN WASHINGTON PONCE e BIANCA CRISTINA DA 
SILVA SOARES. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de almoxarife, solteiro, nascido em Campinas, SP, no dia 04 
de outubro de 2000, filho de GIOVAN ANDRÉ DE OLIVEI-
RA PONCE e de GISLAINE APARECIDA VITORIANO DE 
OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, recepcionista, 
solteira, nascida em OSVALDO CRUZ, SP, no dia 10 de 
setembro de 2002, filha de ANDRÉ SOARES e de VALERIA 
DA SILVA THIMOTE. 

NILSON DA SILVA VENTURA e LUCIVÂNIA BEZERRA 
LUZ. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, 
nascido em Tanabi, SP, no dia 16 de julho de 1976, filho de 
JOSÉ ALVES VENTURA e de APARECIDA DA SILVA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, solteira, nas-
cida em GURUPI, TO, no dia 11 de fevereiro de 1979, filha 
de RAIMUNDO CARNEIRO LUZ e de LEONILIA BEZERRA 
LUZ. 

DANIEL ELIAS SILVA CASTILHO e ANA FLÁVIA MAR-
CIANO. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de feve-
reiro de 1999, filho de VALDENIR ALVES DE CASTILHO e 
de SELMA ALICE DA SILVA CASTILHO. Ela, de nacionali-
dade brasileira, estagiária, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 24 de maio de 2001, filha de OLDAIR 
CESAR MARCIANO e de MARIA GORETI CARPANELLI 
MARCIANO. 

dia 10 de maio de 1994, residente e domiciliada a dos Lírios, 
Nº 416, São Jose, Guapiaçu, SP, filha de JORGE LUIS DOS 
SANTOS e de ANTONIA DE FATIMA VENDRASCO DOS 
SANTOS. 

Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na 
forma da lei.
São José do Rio Preto, 17 de março de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.
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SOCIEDADE AGRÍCOLA ORINDIÚVA I S.A.
CNPJ: 09.420.032/001-10

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Notas Explicativas

Ricardo Brito Santos Pereira - Diretor
José Eduardo Diniz Junqueira - Diretor

A Diretoria

Contador
Edson Vitor Leão - CRC 1SP172162/O-0

Ativo Nota 2021 2020 
Circulante
Caixa e equivalente de caixa 3  6.302.818  1.899.254 
Contas a receber  418.412  1.059.999 
Partes relacionadas 4  1.543.086  1.422.355 

 8.264.316  4.381.608 

Não circulante
Depósitos judiciais 7  37.617.202  37.617.202 
Investimentos em 
 sociedades controladas 5  17.691.064  21.835.236 
Imobilizado 6  19.762.141  19.747.141 

 75.070.407  79.199.579 
Total do ativo  83.334.723  83.581.187 

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020 
Circulante
Obrigações trabalhistas e sociais  14.167  11.580 
Tributos a recolher  74.990  78.843 
Adiantamentos a clientes  1.362.165  814.113 
Dividendos a pagar 4  3.213.442  3.405.094 

 4.664.764  4.309.630 
Não Circulante
Partes relacionadas 4 10.855.115 13.355.009 
Tributos a recolher 7 37.641.024 37.641.024 

48.496.139 50.996.033 
Patrimônio líquido
Capital social 8 26.696.159 26.696.159 
Reserva legal 8  1.994.463  1.416.599 
Lucros acumulados 8  1.483.198  162.766 

30.173.820 28.275.524 
Total do passivo e patrimônio líquido 83.334.723 83.581.187 

Demonstrações de Resultados em 31 de dezembro - Em reais
Receita líquida das vendas e locações Nota 2021 2020 
Receitas de vendas e locação de imóveis 11.909.428  8.590.758 
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 9  (910.567)  (971.402)
Outras receitas (despesas), líquidas  -    -   
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos 10.999.861  7.619.356 
Despesas financeiras  (1.448)  (1.367)
Receitas financeiras  176.527  53.580 
Receita financeira, líquida  175.079  52.213 
Resultado antes das 
 participações em controladas  11.173.940  7.671.569 
Participações em controladas 5  855.828  2.634.229 
Resultado antes dos impostos 12.029.768 10.305.798 
IR e CS 10  (472.492)  (289.742)
Lucro líquido do exercício 11.557.276 10.016.056 
Lucro básico e diluído por lote de mil ações  256,28  222,10 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Em reais
Capital social Reserva legal Lucros acumulados Total

Em 1º/01/2020  26.696.159  915.796  11.193.905  38.805.860 
Dividendos distribuídos (Nota 8 (c))                                                                 - -  (20.546.392)  (20.546.392)
Lucro líquido do exercício - -  10.016.056  10.016.056 
Consitutuição da reserva legal -  500.803  (500.803)  -   
Em 31/12/2020  26.696.159  1.416.599  162.766  28.275.524 
Ajuste de exercícios anteriores - -  41.020  41.020 
Dividendos distribuídos (Nota 8 (c))                                                                 - -  (9.700.000)  (9.700.000)
Lucro líquido do exercício - -  11.557.276  11.557.276 
Consitutuição da reserva legal -  577.864  (577.864)  -   
Em 31/12/2021  26.696.159  1.994.463  1.483.198  30.173.820 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de dezembro - Em reais
Fluxo de caixa das atividades 2020 2019
Lucro líquido do exercício antes do IR e da CS 11.557.276  10.016.056 
Ajustes de exercícios anteriores  41.020 
Ajustes de receitas, despesas 
 e saldos não envolvendo caixa
Resultado de equivalência patrimonial  (855.828)  (2.634.229)

10.742.468  7.381.827 
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber  641.587  305.514 
Partes relacionadas (2.620.625)  7.524.786 
Outras contas a receber  -    73.786 
Obrigações trabalhistas e sociais 2.587  (1.895)
Tributos a recolher  (3.853)  (63.460)
Adiantamento de clientes  548.052  191.672 
Dividendos a pagar  (191.652)  3.405.094 
Outras contas a pagar  -    (151.581)
Fluxo de caixa líquido gerado 
 pelas atividades operacionais  9.118.564  18.665.743 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de bens do ativo imobilizado  (15.000)
Fluxo de caixa das atividades financeiras
Dividendos recebidos  5.000.000  -   
Dividendos distribuídos (9.700.000) (20.546.392)
Fluxo de caixa aplicado nas 
 atividades financeiras (4.700.000) (20.546.392)
Aumento (diminuição) de 
 caixa e equivalentes de caixa  4.403.564  (1.880.649)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.899.254  3.779.903 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício   6.302.818  1.899.254 

1. Contexto operacional (a) A Sociedade Agrícola Orindiúva I S.A. constituí-
da em 7/01/2008 em Orindiúva/SP; sob a denominação social de Sociedade 
Energética Orindiúva I Ltda. e tinha como atividade a co-geração e comer-
cialização de energia elétrica e a participação em outras sociedades, no país 
ou no exterior. Em 10/12/2012, a razão social foi alterada para Sociedade 
Agrícola Orindiúva I Ltda. e a sua atividade preponderante é a tem como 
atividade preponderante a exploração agrícola de lavoura de cana-de-açú-
car, em terras próprias em regime de parceria agrícola com a Bunge Açúcar 
e Álcool S.A. e, também, locação de imóveis urbanos. Suas investidas indire-
tas (Nota 5) operam, preponderantemente, em atividades voltadas à explo-
ração agrícola e investimentos em outras sociedades. (b) A emissão das de-
monstrações contábeis foi autorizada pela administração em 15/03/2022. 
2. Resumo das Principais Políticas Contábeis As políticas contábeis aplica-
das na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. 
Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exer-
cícios apresentados, salvo disposição em contrário. 2.1 Bases de elabora-
ção As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando o custo 
histórico como base de valor e ajustadas para refletir a reavaliação de ativos 
e passivos financeiros (quando aplicável) mensurados ao valor justo contra 
o resultado do exercício. As demonstrações contábeis da Sociedade foram 
preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs). Por não haver operações relacionadas a 
movimentações de “outros resultados abrangentes” que gerem resultados 
que devam ser demonstrados no patrimônio líquido, a demonstração rela-
cionada a este item não está sendo apresentada. O resumo das principais 
políticas contábeis adotadas pela Sociedade é como segue: 2.2 Apuração 
do resultado 2.2.1 Reconhecimento de receita de vendas A receita prove-
niente das vendas de produtos é reconhecida quando a Sociedade transfere 
os riscos e benefícios da propriedade para o comprador e é provável que a 
Sociedade receba o pagamento anteriormente acordado. A transferência 
dos riscos e benefícios da propriedade ocorre quando da transferência dos 
produtos com a emissão da respectiva nota fiscal de venda levando-se em 
consideração os termos de venda. A receita é apresentada líquida dos im-
postos incidentes, das devoluções, dos abatimentos e descontos. 2.2.2 Re-
conhecimento de receita e despesa financeira A receita está representada 
pelos ganhos nas variações do valor de ativos e passivos financeiros mensu-
rados pelo valor justo por meio de resultado, bem como as receitas de juros 
obtidas através do método de juros efetivos. As despesas financeiras abran-
gem basicamente as despesas com manutenção de contas bancárias em 
instituições financeiras onde a Sociedade mantém o saldo de “Caixa e equi-
valentes de caixa”. 2.3 Estimativas contábeis A elaboração das demonstra-
ções contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, re-
quer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de 
estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas esti-
mativas e premissas incluem, quando aplicáveis, o valor residual do ativo 
imobilizado, perda estimada para créditos de liquidação duvidosa, perda 
estimada para estoque e as provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cí-
veis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá re-
sultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes 
ao processo de sua determinação. A Sociedade revisa as estimativas e pre-
missas pelo menos ao final do período de apresentação das demonstrações 
contábeis ao final de cada exercício. A seguir estão apresentados os assun-
tos objeto de estimativa pela Sociedade: • Perda por redução ao valor recu-
perável de tributos; • Valor justo de instrumentos financeiros; • Perdas com 
créditos de liquidação duvidosa; • Provisões (processos judiciais, fiscais, 
trabalhistas e cíveis). 2.4 Instrumentos financeiros Instrumentos financei-
ros não derivativos incluem aplicações financeiras, investimentos em instru-
mentos de dívida e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, caixa e 
equivalentes de caixa, empréstimos e financiamentos, assim como contas a 
pagar e outras dívidas. Instrumentos financeiros não derivativos são reco-
nhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido, para instrumentos que não 
sejam reconhecidos pelo valor justo, pelo resultado de quaisquer custos de 
transação diretamente atribuíveis. Com relação às aplicações financeiras e 
instrumentos classificados como caixa e equivalentes de caixa, posterior-
mente ao reconhecimento inicial, esses instrumentos financeiros não deri-
vativos são mensurados de acordo com sua respectiva classificação confor-
me segue: 2.4.1 Mensurados ao valor justo por meio do resultado Um 
instrumento é classificado pelo valor justo por meio do resultado se for 
mantido para negociação, ou seja, designado como tal quando do reconhe-
cimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados pelo valor justo 
por meio do resultado se a Sociedade gerencia esses investimentos e toma 
as decisões de compra e venda com base em seu valor justo de acordo com 
a estratégia de investimento e gerenciamento de risco documentado pela 
Sociedade. Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são 
reconhecidos nos resultados quando incorridos. Instrumentos financeiros 
ao valor justo pelo resultado são medidos pelo valor justo, e suas flutuações 
são reconhecidas no resultado. Os instrumentos da Sociedade registrados 

nesta categoria estão descritos na nota explicativa nº 3. 2.4.2 Empréstimos 
e recebíveis Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamen-
tos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer cus-
tos de transações atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os emprésti-
mos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos 
juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recupe-
rável. 2.4.3 Passivos financeiros Os passivos financeiros são mensurados 
pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A So-
ciedade baixa passivos financeiros somente quando as obrigações da Socie-
dade são extintas e canceladas ou quando vencem. A diferença entre o valor 
contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é 
reconhecida no resultado. 2.5 Ativo circulante e não circulante 2.5.1 Caixa 
e equivalentes de caixa Compreendem numerários em espécie e aplicações 
financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversí-
veis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignifican-
te risco de mudança de valor. 2.5.2 Aplicações financeiras Compreendem 
praticamente aplicações nas modalidades de Certificado de Depósitos Ban-
cários e Cotas em Fundos de Investimentos. Estas aplicações podem ser 
prontamente resgatadas e possuem um risco insignificante de mudança de 
valor. 2.5.3 Contas a receber de clientes As contas a receber de clientes são 
registradas pelo valor justo e, quando aplicável, ajustadas ao seu valor pre-
sente. A perda estimada para créditos de liquidação duvidosa é constituída 
em montante considerado suficiente pela Administração para suprir as 
eventuais perdas na realização desses valores, sendo apurada em bases in-
dividuais. 2.5.4 Investimentos em controladas e coligada O investimento 
em controlada é contabilizado pelo método de equivalência patrimonial, 
segundo o qual a participação proporcional da companhia nos lucros ou 
prejuízos de sua controlada é reconhecida na demonstração do resultado. 
Ganhos não realizados em transações entre a companhia e sua controlada 
são eliminados na proporção da participação da companhia. As perdas não 
realizadas são também eliminadas, exceto quando a transação evidencie 
perda do valor recuperável do ativo transferido. 2.5.5 Imobilizado Imóveis 
rurais e animais de trabalho estão demonstrados ao valor de custo. Um item 
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do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios eco-
nômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou 
perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela 
diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e 
são reconhecidos no resultado. 2.6 Passivos circulantes e não circulantes 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos corresponden-
tes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do 
balanço patrimonial. 2.7 Provisões As provisões são reconhecidas para 
obrigações presentes (legal ou presumida) como resultado de eventos pas-
sados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja li-
quidação seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor esti-
mativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de 
cada período de relatório, considerando-se os riscos e as incertezas relati-
vos à obrigação. 2.8 Tributação A despesa com imposto de renda e contri-
buição social representa a soma dos impostos correntes. Os impostos so-
bre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na 
proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos direta-
mente no patrimônio líquido, se houver. Nesse caso o imposto também é 
reconhecido no patrimônio líquido. 2.9 Impostos correntes O encargo de 
imposto de renda corrente é calculado com base nas leis tributárias pro-
mulgadas, ou substancialmente promulgadas na data do balanço. A provi-
são para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro 
presumido trimestral. 2.10 Dividendos Os dividendos são distribuídos 
conforme determinado pela Administração com base na existência de lu-
cros acumulados no patrimônio líquido conforme prevê o estatuto social.
3. Caixa e equivalentes de caixa 2021 2020 
Caixa  -    1.373 
Banco  637.772  847.629 
Equivalente de caixa  5.665.046  1.050.253 

 6.302.818  1.899.255 
Os depósitos a vista correspondem aos saldos bancários em conta corrente. 
O saldo de “Equivalentes de caixa” corresponde a aplicações financeiras em 
Fundos de Investimentos de liquidez imediata. 4. Partes relacionadas

2021 2020
Ativo Passivo Ativo Passivo

Contas a receber 
(conta corrente)

Contas a pagar 
(conta corrente)

Dividendos 
a pagar

Contas a receber 
(conta corrente)

Dividendos 
a pagar

Contas a pagar 
(conta corrente)

Partes relacionadas
Sociedade Energética Frutal S.A.  582.955  4.744.293  533.230  4.744.293 
Agropecuária Guaraci Ltda.  6.110.822  8.610.716 
Agropecuária Rio das Antas S.A.  873.566  840.271 
Ronaldo Diniz Junqueira e outros  45.771  8.060 
HV Crys Pariticipações Ltda.  40.794  40.794 
Maurilio Biagi Filho  1.131.817  327.884 
Ricardo Brito Santos Pereira  761.475  1.096.597 
Lucia Diniz Junqueira (espólio)  383.825  564.157 
Ronaldo Diniz Junqueira  261.300  397.402 
José Eduardo Diniz Junqueira  156.650  255.038 
Alberto Diniz Junqueira  134.225  201.879 
Marina Diniz Junqueira  128.050  187.379 
Mauro Diniz Junqueira  128.050  187.379 
Stella Junqueira Gomide  128.050  187.379 

1.543.086 10.855.115  3.213.442 1.422.355  3.405.094  13.355.009 
Sobre os saldos de contas correntes não são imputados encargos financeiros e não há prazos previstos para suas liquidações. 5. Investimentos em so-
ciedades controlada e coligada

2021 2020 
Sociedade Agrícola 

Frutal S.A.
Agropecuária
Guaraci Ltda.

HV Crys Participa-
ções Ltda. Total Total

(a) Informações sobre as investidas
Quantidade de quotas/ações possuídas  11.701.824  10.940.625  1.000 

Percentual de participação  56  50  100 
Patrimônio líquido  11.218.352  22.817.573  (38.262)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício  (43.453)  1.401.177  -   
(b) Movimentação dos investimentos

Saldo inicial  6.304.700  15.530.536  -    21.835.236  19.201.007 
   Dividendos recebidos  (5.000.000)  (5.000.000)

   Equivalência patrimonial  (22.424)  878.252  855.828  2.634.229 
Saldo no final do exercício  6.282.276  11.408.788  -    17.691.064  21.835.236 

(c) Comentários sobre os investimentos (i) Agropecuária Guaraci Ltda. - 
sediada em Guaraci/SP, tem como atividade preponderante a exploração 
agrícola de lavoura de cana-de-açúcar, em terras próprias em regime de 
parceria agrícola com a Usina Vertente Ltda. (ii) HV Crys Ltda. - sediada em 
Orindiúva/SP, tem como atividade a participação em outras sociedades. (iii) 
Sociedade Agrícola Frutal S/A - sediada em Frutal/MG, tem como atividade 
preponderante a exploração agrícola de suas terras localizadas no municí-
pio de Januária/MG. 6. Imobilizado 

Imóveis
Rurais

Animais de trabalho 
(Semoventes) Total

Saldos em 1º/01/2020 19.745.941  1.200 19.747.141 
Aquisições  -    -   
Baixas  -    -    -   
Saldos em 31/12/2020 19.745.941  1.200 19.747.141 
Saldos em 1º/01/2021 19.745.941  1.200 19.747.141 
Aquisições  15.000  15.000 
Saldos em 31/12/2021 19.760.941  1.200 19.762.141 
7. Depósitos judiciais e Tributos a recolher (Não Circulante) Com base na 
opinião de seus consultores jurídicos a administração da empresa decidiu 
questionar judicialmente a tributação incidente sobre os direitos recebidos 
de ação indenizatória, ocorrido durante o exercício de 2016. Os respectivos 
valores dos tributos foram depositados judicialmente e foram provisio-
nados contabilmente para fazer face às eventuais perdas com o referido 
processo. 8. Patrimônio líquido (a) Capital social O capital social está di-
vidido em 45.09.159 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. (b) 
Apropriações de lucros e reservas Reserva legal - 5% do lucro líquido; essa 
reserva será constituída até o limite de 20% do capital social. Poderá ser 
dispensada no exercício em que o saldo dela acrescido do montante das 
reservas de capital exceder 30% do capital social; reserva para contingência 
e de lucros a realizar, anualmente a assembléia de acionistas determinará o 
montante a ser destinado a formação e reversão dessas reservas. (c) Des-
tinação do lucro De acordo com o estatuto social, aos titulares das ações 
será atribuído, dividendo mínimo de 10%. Em 10 de junho e 15/10/2021, os 
acionistas deliberaram e aprovaram a distribuição de dividendos intercala-

res nos montantes de R$ 2.600.000,00 e R$ 7.100.000,00, respectivamente, 
com base nos resultados acumulados no período de janeiro a setembro 
de 2021, confirmado nos balancetes levantados para esse mesmo perío-
do. Em dezembro de 2020, os acionistas deliberaram sobre as seguintes 
distribuições: (i) Foi aprovada a distribuição de dividendos intermediários, 
no montante de R$ 11.193.905,00, imputáveis à totalidade do saldo contá-
bil da conta de reserva de lucros relativa a exercícios anteriores;  e (ii) Foi 
APROVADA a distribuição de dividendos intercalares, no montante de R$ 
9.352.486,70, com base no resultado acumulado do exercício corrente, con-
firmado nos balancetes levantados no período compreendido entre janeiro 
a dezembro de 2020. 9. Despesas administrativas
Serviços terceiros  2.021  2.020 
 (honorários advocatícios, etc.)  469.479  396.324 
 Despesas tributárias  306.320  356.867 
 Despesas com cartório e ITBI  39.128  137.902 
 Outras despesas (Salários, energia elétrica, etc.)  95.640  80.309 

 910.567  971.402 
10. Despesas com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 
Conforme facultado pela lei nº 9.430/96, a empresa optou por apurar o im-
posto de renda e a contribuição social incidentes sobre o lucro pelo regime 
de “Lucro Presumido”, de acordo com a sistemática de cálculo estabelecida 
pelas leis nº 8.981 e n º 9.249/95. 11. Instrumentos financeiros A empre-
sa não contrata operações envolvendo derivativos ou qualquer outro risco 
ativo com fins de especulação. Em 31/12/2019, a empresa não possuía 
qualquer operação com derivativos. 12. Cobertura de seguros A adminis-
tração da empresa, considerando os riscos da sua atividade operacional e 
a natureza dos seus bens do ativo imobilizado não contrata cobertura de 
seguros para os mesmos.

Sociedade Agrícola Orindiúva I S.A.
CNPJ/MF nº 09.420.032/0001-10

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – Convocação
São convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, que se realizará no dia 04/04/2022, às 09 horas, na sede da companhia 
na Fazenda Moema - Zona Rural em Orindiúva/SP, a fim de deliberar a seguinte ordem 
do dia: a) Aprovação das demonstrações contábeis para o exercício findo em 31/12/2021; 
b) Destinação do lucro líquido apurado no exercício; e c) Outros assuntos de interesse da 
sociedade. Orindiúva/SP, 16/03/2022. José Eduardo Diniz Junqueira - Diretor.  (00,00,00)
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EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, 
faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. RODOLFO NASSER FERNANDES e MARIELLE FERNANDA 
CAVARZAN DA SILVA, sendo ELE filho de GILSON ANTONIO FERNAN-
DES e de MARLÍ SILVANA NASSER FERNANDES e ELA filha de JOSÉ 
CARLOS GOMES DA SILVA e de VERA LÚCIA CAVARZAN DA SILVA;
2. EZECHIEL CERAT e MAGALIE JOSEPH, sendo ELE filho de 
ABEL CERAT e de ISEMENE ULYSSE e ELA filha de DIEUSEL JOSEPH e 
de ROSE MARIE MICHEL;
3. JOAQUIM LEANDRO VALLIN DOS REIS e JULIANDRIA 
OLIVEIRA MAZIN, sendo ELE filho de GENÉSIO DOS REIS e de MARLI 
CANDIDO DO BEM REIS e ELA filha de ADEMILTON DONIZETE MAZIN e 
de JAQUELINE OLIVEIRA ECHEVERRIA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 21/03/2022.
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O empresário Olavo Tarraf e esposa Daniela Tarraf na big festa 
de entrega das torres – Rubra e Áurea – do Montelena, o mais 
novo condomínio vertical de alto padrão. Foto Luizinho Bueno

Empresário Olavo Tarraf Filho e a esposa Camila Tarraf, no 
maravilhoso coquetel da entrega do Montelena by Tarraf. 
Foto Luizinho Bueno

Magazine Colchões e Estofados Outlet, é a terceira unida-
de da marca, que já possui uma loja na Avenida de Maio, e 
outra na Rodovia Décio Custódio da Silva, entre Rio Preto e 
Ipiguá.  No comando dos empresários Abbas e Ângela Cha-
rafeddne (Foto). A imensa loja reúne as melhores marcas 
do setor, na Avenida Potirendaba, 2385, em Rio Preto, que 
inaugurou dias atrás, com super promoção. Vem aí... mais 
novidades. Vale a pena conferir!

O PREFEITO
Edinho Araújo foi obriga-
do a se desdobrar – é que 
no mesmo dia, com pou-
ca diferença no horário 
tivemos também a posse 
do novo Bispo Diocesano 
Dom Antônio Vilar. E ele 
estava lá com Maria Elza, 
nossa 1ª dama.

O DEPUTADO
federal Geninho Zuliani 
mesmo com compromis-
so assumido na região, 
antes de viajar foi a 
Catedral reverenciar Sua 
Excelência Reverendís-
sima Dom Antônio Vilar, 
em dia de posse como 
novo bispo.

PRESTIGIANDO
a posse de Dom Villar, 
participaram também 
da cerimônia os depu-
tados Itamar Borges 
(estadual) e Luiz Carlos 
Motta (federal), também 
fizeram parte da lista de 
autoridades políticas.

OREMOS
pelo amigo Claudio Tog-
nolli que passa por uma 
cirurgia no Hospital Eins-
tein, em São Paulo. Há 
uma corrente de oração 
de amigos e familiares 
para que tudo corra bem. 
E vai correr!

COM GASTRONOMIA
japonesa, o jovem pe-
cuarista Manoel Carlos 
(Manezinho) Lemos, 
reuniu amigos mais 
chegados na noite de 
sexta-feira passada, 
para festejar seu ani-
versário, em sua bonita 
fazenda nos arredores 
de Mirassol.

JOSÉ CARLOS
sexta-feira passada, 
onde vai comemorar seus 
54 anos, bem vividos, ao 
lado de sua eterna na-
morada e esposa Samara 
Semenzato, no próximo 
dia 23, quarta-feira.

COM FESTINHA
na residência dos seus 
pais, os empresários e 
pecuaristas,
João Carlos Teixeira Costa 
e Rose Valencio, no Con-
domínio Damha 3, o jovem 
pecuarista Bruno Valên-
cio, comemorou mais um 
aniversário no final de 
semana. Parabéns!

A EMPRESÁRIA
Elisângela Rocha está 
recebendo sua cliente-
la no seu novo espaço 
Bodega Km 06 – Empório 
& Hortifruti, onde você 
encontra uma varieda-
de de produtos, doces, 
massas artesanais, 
pão de queijo, temperos 
naturais, vinhos, queijos, 
frutas, legumes, etc... No 
mesmo local, um bonito 
Espaço Café com muitas 
delícias!

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

Pérola do dia

ROBERTO
TOLEDO

OS SÁBIOS FALAM SOBRE IDEIAS, OS 
INTELECTUAIS SOBRE FATOS, E O HOMEM 

COMUM FALA SOBRE O QUE COME.
Sorria, beba muita 

água e seja feliz!

Big festa
no Montelena

Montelena by 
Tarraf (1)

Montelena by Tarraf (2)

Montelena by 
Tarraf (3)

Montelena by 
Tarraf (4)

O Grupo Tarraf, no co-
mando dos empresários 
Olavo Tarraf e Olavo Tar-
raf Filho, fez a entrega em 
grande estilo, das duas 
torres – Rubra e Áurea – 
do Montelena, o mais novo 
condomínio vertical de alto 
padrão da cidade, ao lado 
do Shopping Iguatemi.

O evento foi dividi-
do em três momentos: 
primeira assembleia de 
condóminos, performan-
ce artística e coquetel. A 
Direção Criativa do evento 
foi assinada pelo Event 
Planner Wander Ferreira 
Junnior.  A assembleia 
geral para instauração do 
condomínio aconteceu no 
luxuoso lobby do edifício 
com a presença maciça dos 
novos moradores. Em se-
guida, os participantes da 
assembleia foram convida-
dos a se juntar à imprensa, 
Prefeito Edinho Araújo 
e demais convidados, na 
ilha central da avenida, 
para assistir à performan-
ce artística na fachada da 
torre Rubra.

A Cia Base, de São Paulo, dirigida por Cristiano Cimino, 
executou complexo e desafiador balé aéreo na fachada, com 
quatro bailarinas usando técnica de rapel. A bela luz da 
performance foi assinada pelo Wander, Diretor Criativo do 
evento, que tem larga experiência em luz cênica de grandes 
espetáculos. No alto das duas torres, efeitos especiais do Fogos 
Xingu, iguais aos usados no palco do Lollapalooza, encerraram 
o show de forma apoteótica.

Todos os convidados 
seguiram para o big co-
quetel souper no primeiro 
piso do empreendimento, 
que é dedicado, exclusiva-
mente, ao lazer, com pis-
cina coberta, playground, 
espaço kids, academia, 
jardim, salão de festas, 
sauna, massagem, etc. No 
espaço. O seleto e exclu-
sivo grupo de convidados 
foi recebido por Olavo 
Tarraf e Olavo Tarraf Fi-
lho, com música ao vivo 
da Big Band Metrópolis 
que, surpreendentemen-
te, tocou a partir das sa-
cadas dos apartamentos 
usando sofisticado siste-
ma de som wireless.

O coquetel souper, assi-
nado por Kyra Pires, tam-
bém surpreendeu, ao apre-
sentar uma ilha de queijos, 
finalizados na hora, pelo 
mestre-quejeiro da Mora-
lat Queijo Artesanal, den-
tre outras delícias. Cada 
proprietário de aparta-
mento foi presenteado com 
uma caixa personalizada 
de madeira, trazendo uma 
garrafa do premiado vinho 
italiano Montelena, de 
onde originou o conceito 
do empreendimento. Uma 
evento à altura do empre-
endimento e dos clientes 
do Grupo Tarraf.

#DIÁRIODOBOB 
Habemus Bispo. No dia de São José, padroeiro de Rio 

Preto, com a missão de liderar toda estrutura e comportamento 
da nossa Igreja Católica, Dom Antônio Emidio Vilar foi empos-
sado no domingo, em cerimônia (Santa Missa) na Catedral, 
literalmente tomada pelos fiéis, com autoridades eclesiásticas, 
padres e muitos políticos. Em pouco mais de 2 horas, a Cate-
dral se tornou pequena diante da expectativa religiosa da nossa 
Diocese se tornar Arquidiocese muito antes do que se imagina.

Prestação de contas. O primeiro mandato da dire-
toria de Kelvin Kaiser vai sedo concluído e ontem foi realizada 
a Assembleia para prestação de conta com a presença dos con-
selheiros e final festivo com direito a salgadinhos e a torta de 
frutas com a grife de Walter Paganelli.

Ode a represa. Comemoramos hoje o Dia Mundial das 
Águas e, por conta disso, um grupo de defensores da natureza 
apaixonado pelos três lagos da nossa represa se reúne no fim da 
tarde, no entorno da ponte curva nas proximidades do Jardim 
Japonês, para uma oração de gratidão autorizada pelo SEMAE. 
Pra quem não sabe, a água é considerada um símbolo sagrado 
na maioria das religiões. No Cristianismo a água é usada para 
batismos e possui um misticismo que envolve quase todas as 
crenças. Nas antigas tradições chinesas, a água é um dos cinco 
elementos, em conjunto com a terra, o fogo, a madeira e o metal.

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

Detalhes a mais. A nossa Diocese compreende 26 
municípios em 70 paróquias. Pra quem não sabe a diferença, 
Diocese é uma unidade geográfica que compõe várias paróquias 
sob o comando do bispo. Arquidiocese é uma “província ecle-
siástica” que abrange todas as dioceses de uma região, missão 
que caberá a Dom Antônio Villar que, pode ser tornar breve 
arcebispo pela experiência e prestigio católico.


