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Hospital suspende cirurgias 
eletivas para ter mais leitos
Santa Casa vai suspender cirurgia de baixo risco para aumentar os leitos destinados ao SUS

TRÂNSITO

Acidentes de 
moto matam e 
deixam feridos 
no fim de semana
Uma mulher, de 49 anos, 
que estava na garupa de 
uma motocicleta, morreu 
na madrugada desta segun-
da-feira, 18, na Rodovia Wa-
shington Luís, em Mirassol. 
A moto foi atingida na tra-
seira por um carro. Em  ou-
tro acidente um motociclis-
ta e seu passageiro ficaram 
feridos após baterem em 
uma caçamba na avenida 
Murchid Homsi, em Rio 
Preto. CIDADES Pág.4

VISITA AO 
PREFEITO
Edinho recebeu ontem a visita 
do novo bispo de Rio Preto, 
Dom Vilar, que assistiu a um 
vídeo sobre o Anel Viário. 
POLÍTICA  P.3

Arquivo DHoje

Hemocentro vê estoques de sangue caírem até 80%
O Hemocentro de Rio Preto está com o estoque dos tipos sanguíneos A+, AB+, O- e AB- abaixo do ideal e em níveis 
críticos nesta segunda-feira (18). O fluxo de doadores diminuiu em 80% e, consequentemente, houve uma baixa ex-
pressiva nos estoques. O Hemocentro, que é responsável pelo abastecimento de 39 instituições de Rio Preto e região, 
orienta que os doadores realizem previamente o agendamento por telefone. Atualmente, o Hemocentro necessita 100 
doações de sangue diárias para suprir a demanda.   CIDADES Pág.5

Divulgação SMC

SÉRIE C

Mirassol 
vence e segue 
com 100% 
de vitórias 

ESPORTES    Pág.6

IMUNIZAÇÃO

Swift vacina 
1,1 mil contra 
Covid e encerra 
atendimento
A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que 
1.186 pessoas foram va-
cinadas contra Covid-19 
no posto de vacinação da 
Swift entre sexta-feira (15) 
e domingo (17). Também 
foram imunizadas 947 pes-
soas contra a gripe. Este foi 
o último fim de semana em 
que a Swift foi aberta para 
vacinar a população. Agora 
vacinação apenas nas uni-
dades de Saúde.
CIDADES  Pág.5

CÂMARA

Emenda dá 
mais prazo 
de adesão 
ao PPI
Emenda ao projeto de 
lei do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) pede mais 
de 30 dias de prazo para 
que contribuintes façam 
a adesão ao Programa de 
Pagamento Incentivado 
(PPI) que concede descon-
tos aos contribuintes com 
débitos junto a Prefeitura 
de Rio Preto. O projeto 
reduz multas e juros para 
dívidas vencidas até o dia 
31 de dezembro de 2021.
POLÍTICA Pág.3

DÉFICIT

Bezerra paralisa 
hoje de manhã 
em protesto por 
mais recursos
O Hospital Bezerra de Me-
nezes vai paralisar suas 
atividades administrativas 
hoje. A ação faz parte de 
uma campanha promovida 
pela Federação das Santas 
Casas e Hospitais Benefi-
centes do Estado de São 
Paulo (Fehosp) intitulada 
“Chega de Silêncio”. O obje-
tivo é alertar a população e o 
poder público sobre a crise 
financeira que atinge as ins-
tituições. CIDADES  Pág.5

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que a 
partir da semana que vem 
a Santa Casa vai diminuir 
a realização de cirurgias 
eletivas (não urgentes) pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). “Teremos a sus-
pensão temporária de ci-
rurgias eletivas de baixo 
risco na Santa Casa a partir 
da próxima semana para 
aumentar os leitos dispo-
níveis”, informa nota. A 
medida é uma tentativa de 
aumentar a disponibilida-
de de leitos para a trans-
ferência de pacientes em 
estado grave que aguardam 
nas Unidades de Pron-
to Atendimentos (UPAs). 
CIDADES  Pág.5

RODOVIA

BR-153 termina 
feriado de 
Páscoa sem 
registrar mortes 
“Entre os dias 14 e 17 de 
abril, a PRF intensificou a 
fiscalização e as ações edu-
cativas, utilizando toda a 
tecnologia disponível para 
reduzir os acidentes, de 
modo que novamente não 
tivemos mortes na BR-153 
em todo o estado”, infor-
mou. CIDADES  Pág.4

O Hemocentro de Rio Preto está com o estoque dos tipos sanguíneos A+, AB+, O- e AB- abaixo do ideal e em níveis críticos; falta doadores

Leo Roveroni Agência Mirassol

AUTOMATIZAÇÃO

Área Azul 
abre licitação 
para instalar
parquímetros
Foi publicado edital para 
a concessão dos serviços 
de automatização que in-
tegram a segunda fase do 
sistema Estacione Digital 
(E-Digital). O objetivo 
das mudanças é que, em 
longo prazo, os agentes de 
campo fiquem apenas com 
a função fiscalizatória, e a 
venda dos créditos e car-
tões do estacionamento 
rotativo seja feita em par-
químetros. 
POLÍTICA Pág.3 Emurb inicia segunda fase do sistema digital de cobrança da Área Azul
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COMO VAI SUA
 SAÚDE PSÍQUICA?

Vamos começar falando 
um pouco do que chamamos 
de “loucura” e sua história. 
Aqui não haverá pretensão de 
induzir o leitor a críticas mas 
sim levá-lo ao conhecimento. 
Uma das mais variadas de-
finições de “loucura” vem 
a partir da Idade Média, 
passando para a civilização 
ocidental e que é adotada 
até hoje como uma prática 
médica, mais especificamente 
na modalidade Psiquiátri-
ca, através do conceito de 
doença mental, que pode 
surgir em dado momento 
da história do indivíduo. 
Durante sua categorização 
enquanto doença, a história 
da “loucura” passa por três 
períodos que marcaram sua 
trajetória: o medieval que 
foi até o séc. XVI; os séc. 
que abrandem XVII e XVIII 
com o período da “gran-
de internação” e na época 
compreendida como con-
temporânea, pós Revolução 
Francesa, na qual se insere 
os cuidados da Psiquiatria 
dentro de grandes asilos. 
Mas a História segue com 
outros agentes que se pre-
ocuparam, mesmo dentro 
da terapêutica médica, com 
os cuidados oferecidos às 
pessoas em sofrimento psí-
quico, vindo a implementar 
novas terapêuticas que aju-
dem em uma regulação sócio 

emocional na tentativa de 
reestabelecer uma conexão 
mais saudável com a realida-
de que o indivíduo pertence. 
Surgem terapêuticas psi-
cológicas que auxiliam o 
indivíduo na recomposição 
de sua vida social e psíquica, 
em abordagens variadas que 
visam o bem estar individual, 
casal ou em grupo. A Psicolo-
gia nasce como um aporte às 
ciências médicas, que às au-
xilia, e que também possuem 
novas maneiras de tratamen-
to do sofrimento psíquico no 
qual o indivíduo se insere. 
Portanto fazer Terapia é cui-
dar-se! Em processo terapêu-
tico a(o) Psicoterapeuta pode 
ajudar o indivíduo a manejar 
seu ambiente biopsicosso-
cial e, além de proporcio-
nar uma melhora clínica de 
seus sofrimentos psíquicos, 
promover um autoconheci-
mento que o ajude em suas 
situações reais e cotidianas. 
Se deseja saber-se mais, nos 
procure! Estamos sempre à 
disposição!

 Psicóloga formada 
pela Instituição Munici-
pal de São Manuel - Imes-
sm - SP; Aprimoramento 
pelo ITCR (Instituto de 
Terapia por Contingen-
cias de Campinas - SP: 
Demais cursos no Lattes 
Rosemeire Ap. Basso 
Ballestero. Instagram - @
psianalistadocomportamento

Roberto Moyano Rodrigues, natural 
de São José do Rio Preto, faleceu aos 
77 anos de idade. Era divorciado e 
deixa os filhos Carla, Claudia, Rober-
ta e Rodrigo Henrique. Será sepulta-
do no dia 17/04/2022 às 10h, saindo 
seu féretro do velório Capelas Pre-
ver Rio Preto para o Cemitério São 
João Batista.

Victorio Simonato, natural de Mi-
rassolandia-SP, faleceu aos 84 anos 
de idade. Era viúvo de Sra. Hele-
na Dias Simonato e deixa os filhos 
Jose Donizete, Ivone, Clovis e An-
tonio Carlos. Será sepultado no dia 
17/04/2022 às 17h, saindo seu fé-
retro do velório Capelas Prever Rio 

FALECIMENTOS E MISSAS

Preto para o Cemitério Parque Jar-
dim da Paz.

Ignacia Maria da Conceição Crive-
lin, natural de Guapiaçu-SP, faleceu 
aos 90 anos de idade. Era viúva de Sr. 
Jose Antonio Crivelin e deixa os filhos 
Jose Roberto, Antonio e Norberto. 
Será sepultado no dia 18/04/2022 
às 17h, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Ce-
mitério São João Batista.

 Antonio Barburio, natural de Urupês-
-SP, faleceu aos 89 de idade. Será sepul-
tado no dia 18/04/2022 às 17h, saindo 
seu féretro do velório de Andradina 
para o Cemitério de Andradina.

Quem tem micro e peque-
nas empresas sabe das dificul-
dades financeiras enfrentadas 
frequentemente nos negócios. 
A possibilidade iminente de 
uma nova crise está sempre 
no horizonte e gera insegu-
rança.

Mesmo assim, há a neces-
sidade de se investir cons-
tantemente no negócio. A 
empresa que não investe em 
si mesma pode perder espaço 
para a concorrência, ocasio-
nando perdas de negócios e 
faturamento.

Nesse contexto, constituir 
reservas financeiras para pe-
ríodos de crises e para novos 
investimentos no próprio ne-
gócio se torna fundamental.

ARTIGO

A importância da reserva financeira na 
sobrevivência dos pequenos negócios

No caso das micro e pequenas em-
presas, isso tem que ser por iniciativa 
própria, estabelecendo-se uma prática 
contínua de se reservar parte do caixa 
para essas finalidades.

Para as grandes compa-
nhias, que geralmente são 
sociedades empresariais, exis-
te a lei das S.A. (Sociedades 
Anônimas). Ela exige que uma 
parte dos lucros seja incorpo-
rada ao patrimônio líquido da 
empresa, em uma conta de 
reserva de lucro, com a finali-
dade de assegurar a operação 
da empresa ao longo do tempo, 
fortalecendo sua condição 
econômica.

No caso das micro e pe-
quenas empresas, isso tem 
que ser por iniciativa própria, 
estabelecendo-se uma prática 
contínua de se reservar parte 
do caixa para essas finalidades.

Para se saber qual o valor 
a ser reservado mensalmente, 
primeiro é necessário apurar 
o resultado do negócio. Uma 
planilha simples, com o fatura-
mento e seus custos associados 
e despesas fixas e variáveis da 
empresa 

Sempre lembrando que o 
dinheiro da empresa não deve 

se misturar com o dinheiro 
do empresário ou empresária. 
Nessa planilha, coloque seu 
pró-labore — sua retirada 
mensal — e em outra você 
coloca suas despesas pessoais, 
para não ocorrer a chamada 
confusão patrimonial, quando 
o caixa da empresa se torna 
o mesmo que o pessoal, do 
empresário ou da empresária.

Após apurar o lucro líquido 
mensal do negócio, verifique 
quanto será possível reservar 
logo de início, para que esse 
valor possa cobrir ao menos 
seis meses das despesas, in-
cluindo sua retirada, e também 
uma previsão de investimentos 
em curto e médio prazos.

Inicialmente pode ser que 
precise colocar um pouco mais, 
para chegar ao valor total, mas 
depois pode ir mantendo com 
um valor menor, assim que 
tiver a reserva constituída.

Esse dinheiro não deve 
ficar simplesmente parado em 

Divulgação
uma conta corrente, aguardan-
do ser utilizado. Em economia 
existem três tipos básicos de 
remuneração: a do salário pelo 
trabalho, a do aluguel pela 
utilização de recursos naturais 
e máquinas e a dos juros, pela 
utilização do dinheiro.

O banco estará utilizando 
seu dinheiro e você deverá ser 
remunerado por isso. Assim, 
verifique quais as aplicações 
que melhor estejam remune-
rando o capital mês a mês, 
para que o dinheiro da reserva 
também traga resultados fi-
nanceiros para a empresa.

Constituir uma reserva 
financeira trará mais seguran-
ça para o seu negócio e mais 
tranquilidade em momentos 
de crise, fazendo com que a 
possibilidade de insolvência 
seja minimizada. Parte des-
sa reserva também deve ser 
destinada a investimentos 
nas melhorias dos produtos e 
serviços, para evitar a perda de 
mercado para os concorrentes.

 Rogério Araújo é ges-
tor e consultor financeiro, 
especialista em investi-
mentos, fundador da Roar 
Educacional Consultoria e 
líder educacional da cor-
retora de investimentos 
Vítreo

SAÚDE PSICOLÓGICA

DRA. ROSIMEIRE
BALLESTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

Como bem alertou o de-
putado federal Tiago Mi-
traud, líder da Frente Par-
lamentar da Reforma Admi-
nistrativa: “A baixa produti-
vidade do setor público afeta 
diretamente a produtividade 

ARTIGO

Senso de Crise para estimular 
mudanças

e a competitividade do país. 
Aprovando a reforma, vamos 
ver melhorias significativas 
no setor público e na produti-
vidade do país como um todo”.

Para remunerar 11,5 de 
servidores públicos federais, 
estaduais e municipais, o Bra-
sil gastou R$ 944 bilhões, em 
2018, equivalentes a 13,4% 
do PIB, um dos percentuais 
mais altos do mundo. Os Es-
tados Unidos, por exemplo, 
gastaram 9,2% do PIB para 
remunerar 22 milhões de 
servidores. A Alemanha gasta 
7,5%, a Colômbia 7,3%, e a 
Coreia do Sul 6,1%.

Além do alto custo da má-
quina pública, existem claras 
distorções a recomendar mu-

danças. Como a existência de 
um quadro de 15,5 mil funcio-
nários, que custam R$ 1,6 bi-
lhão ao ano, para administrar 
a folha de salários da União. 
Ou aberrações decorrentes 
do engessamento da grade de 
carreiras públicas, que obriga 
a manter servidores desocu-
pados em funções obsoletas 
como discotecário, operador 
de videocassete, operador de 
telex, especialista de linotipo, 
datilógrafo, entre outras.

O Brasil não pode mais pos-
tergar uma reforma adminis-
trativa que permita ao país criar 
uma máquina pública forte, 
enxuta e ágil, capaz de apoiar 
e estimular o crescimento. É 
necessário reduzir a burocracia 
e aumentar a capacidade de 

investimento do governo.
Mesmo que a reforma só 

venha a valer para os novos 
funcionários públicos, o que 
inegavelmente reduz muito o 
seu alcance, é necessário ter 
pressa. É preciso manter aceso 
o senso de crise para que as 
mudanças aconteçam. Além 
do sempre importante senso 
de urgência. Com a palavra o 
Congresso Nacional. 

Por Carlos Rodolfo 
Schneider - empresário, 
membro do Conselho Polí-
tico e Social da Associação 
Comercial de São Paulo 
- ACSP e do Comitê de Lí-
deres da Mobilização Em-
presarial pela Inovação da 
Confederação Nacional da 
Indústria - CNI

Sem o sentido de Fraterni-
dade Ecumênica, acabaríamos 
com o planeta, mantendo nos-
sos cérebros brilhantes, mas os 

ARTIGO

Espírito, Amor, pão 
e estudo

corações opacos. A almejada 
reforma da sociedade não 
virá em sua plenitude se o 
Espírito Eterno da cidadã (ou 
do cidadão) não for levado em 
alta conta. O mundo precisa 
de progresso — sim e sempre 
— que lhe dê pão e estudo; 
todavia, necessita igualmente 
do indispensável alimento do 
Amor e, por conseguinte, do 
respeito.

A Solidariedade, a Gene-
rosidade, a Compaixão e a 
Fraternidade são justamente 
combustíveis que motivam 
a ação diligente de todos os 
atores sociais idealistas da 
comunidade internacional.

José de Paiva Netto ― 
Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com

APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR, PARA O QR-CODE

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior



  |  A3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | terça-feira, 19 de abril de 2022

Política Unifmorme da havan
Stefany Morais estava no ônibus 
quando a ex-candidata a vereadora do 
PT, Adriana Menezes, a agrediu

PT vai ao TSE
O partido alega que a “motociata” com 
Jair Bolsonaro na sexta-feira, 15, confi-
gurou campanha eleitoral antecipada.

Divulgação

O vereador Renato Pupo 
(PSDB) protocolou nesta se-
gunda-feira, 18, projeto de lei 
que tenta instituir em Rio Pre-
to o Programa de Prorrogação 
da Licença Maternidade que 
permite a gestante solicitar 
mais 60 dias de licença de suas 
atividades na administração 
municipal. 

A proposta define que as 
mulheres grávidas tanto em 
cargo de comissão como efe-
tivo poderão ter o direito da 
licença estendida. 

Consta no projeto que “a 

Projeto estende em mais 60 dias 
licença maternidade a servidoras

MUNICIPAIS

prorrogação da Licença-Ma-
ternidade será garantida a ser-
vidora que requeira o benefício 
até o final do primeiro mês 
após o parto e terá duração de 
60 dias, iniciando imediata-
mente após a fruição da licen-
ça-maternidade de que trata o 
inciso XVIII do caput do art. 7º 
da Constituição Federal”, diz. 

O projeto também garante 
o aumento da licença nos casos 
que a “servidora adotar ou ob-
tiver a guarda judicial para fins 
de adoção da criança”. 

Somente poderão solicitar 
a licença por mais 60 dias as 
servidoras que requeiram, o 
benefício até o final do pri-
meiro mês após a adoção ou 

a obtenção da guarda judicial 
para fins de adoção. 

Durante o período da pror-
rogação da licença-materni-
dade a servidora terá direito 
a remuneração integral, nos 
mesmos moldes devidos no 
período em que recebe o sa-
lário-maternidade pago pelo 
Regime de Previdência em que 
estiver vinculada. 

“Nos períodos de Licen-
ça-Maternidade de que trata 
esta Lei, as servidoras públicas 
referidas não poderão exercer 
quaisquer atividades remune-
radas, sob pena de perderem o 
direito a prorrogação, sem pre-
juízo do devido ressarcimento 
ao erário”, diz o projeto. 

A proposta define que 
as mulheres grávidas 
tanto em cargo de co-
missão como efetivo 
poderão ter o direito

VISITA

Edinho recebe Dom Vilar 
e apresenta Anel  Viário

Pupo que estender em 60 dias licença maternidade a servidoras do munícipio

Edinho recebe visita de Dom Vilar, novo bispo de Rio Preto 

Na tarde desta segunda-fei-
ra, 18, o prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) recebeu a visita do 
novo bispo da Diocese de Rio 
Preto Dom Antônio Emídio 
Vilar, que assumiu o cargo no 
último dia 19 de março, dia do 
padroeiro da cidade, São José. 
A missa da sua posse recebeu 
mais de 3 mil pessoas na Sé Ca-
tedral São José, que é também 
sede religiosa da Diocese. 

O encontro  contou com 
a presença do vice-prefeito 
Orlando Bolçone; chefe de 
Gabinete Zeca Moreira; se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico Jorge Luis de Sou-
za; secretário de Comunicação 

Mário Soler; e do Frei Fran-
cisco Belodi, presidente do 
Lar São Francisco de Assis na 
Providência de Deus, de Jaci, 
a maior obra assistencial da 
região, com pontos de atendi-
mento no interior do Estado. 

O prefeito destacou que é 
preciso união entre todos em 
favor da comunidade. “Rio 
Preto recebeu Dom Antônio 
de braços abertos e sincera 
disposição para um trabalho 
conjunto em prol de seus mo-
radores”, destacou o prefeito. 

Durante a visita, Dom An-
tônio Vila assistiu ao vídeo 
institucional de Rio Preto e do 
Anel Viário, obra de mobilida-
de urbana do governo Edinho 
que compreende 35 km contor-
nando a cidade.

Divulgação Câmara de RP

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHoje

O vereador Paulo Pauléra 
(PP) apresentou emenda ao 
projeto de lei do prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) que pede a 
criação do Programa de Paga-
mento Incentivado (PPI) que 
concede descontos aos contri-
buintes com débitos junto a 
Prefeitura de Rio Preto. 

Pelo projeto protocolado 
na semana passada contri-
buintes com dívidas vencidas 
até o dia 31 de dezembro de 
2021 poderão aderir ao Pro-
grama e receber descontos de 

juros e multas. 
A emenda de Pauléra al-

tera texto original do projeto 
de Edinho aumentando o 
prazo para os contribuintes 
aderirem ao Programa. Pela 

Emenda quer ampliar em mais 
30 dias prazo para adesão ao PPI

CÂMARA

A emenda altera texto 
original do projeto de 
Edinho aumentando o 
prazo para adesão

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

proposta os pagamentos com 
descontos vão de 2 a 31 de 
maio. A emenda amplia o 
prazo prorrogando “por mais 
30 dias”. 

“Visa auxiliar a população 
na arrecadação das quantias 
para o pagamento a vista, 
parcelado ou reparcelado dos 
débitos. Sendo que com a pos-
sibilidade de prorrogação, os 
munícipes terão a chance de 
guardar maiores quantias para 
o pagamento, dando efetivo 
cumprimento as obrigações 

impostas no Programa de 
Parcelamento, visando sem-
pre pelo bem público e para 
o beneficio de nossa cidade”, 
afirma Pauléra ao justificar a 
emenda. 

Plenário
A emenda precisa ser apro-

vada em plenário para ser in-
corporada ao projeto original. 
O projeto de Edinho que cria 
o PPI será lido na sessão desta 
terça-feira e votado em regime 
de urgência, conforme solici-

Qualquer Natureza (ISSQN) 
retido na fonte; decorrentes 
de multa de trânsito; de água 
e esgoto; relativos à dívida 
de servidores junto à Admi-
nistração Pública; relativos a 
multas contratuais e aquelas 
administrados junto à Empre-
sa Municipal de Construções 
Populares (Emcop). 

Os débitos poderão ser pa-
gos, parcelados/reparcelados 
com os seguintes incentivos, 
no período de 2 de maio de 
2022 a 31 de maio de 2022.

DÉBITOS ATÉ

31
DE DEZEMBRO entram 
no parcelamento com 
anistia de juros e mul-
tas em projeto envia-
do pelo Executivo

Pauléra quer ampliar em mais 30 dias prazo para devedores aderirem ao PPI

tação do prefeito, na próxima 
semana. 

Entenda o PPI 
Consta no projeto que a 

concessão de descontos pelo 
PPI será para débitos tribu-
tários e não tributários apu-
rados, celebrados, rompidos 
e/ou vencidos até o dia 31 de 
dezembro de 2021 que estejam 
inscritos ou não em dívida ati-
va; ajuizados ou não; parcela-
dos ou reparcelados, relativos 
ao Imposto sobre Serviço de 

Área Azul abre 
licitação para 
instalação de 
parquímetros

Foi publicado na últi-
ma sexta-feira, 15, no Diá-
rio Oficial do Município, o 
edital de convocação para 
a concessão dos serviços 
de automatização que in-
tegram a segunda fase do 
sistema Estacione Digital 
(E-Digital). O objetivo 
das mudanças é que, em 
longo prazo, os agentes de 
campo fiquem apenas com 
a função fiscalizatória, 
e a venda dos créditos e 
cartões do estacionamen-
to rotativo seja feita em 
parquímetros e pontos 
de venda comerciais e 
cabines presenciais. 

“A primeira etapa des-
sa segunda fase atende-
rá a uma região com até 
500 vagas. A expectativa 
é ir ampliando, a cada 
90 dias, até atendermos 
todas as 2.607 vagas”, ex-
plica o diretor da Emurb, 
Rodrigo Juliano. 

O projeto que amplia 
a automatização prevê a 
instalação de parquíme-
tros e totens para compra 
de créditos por meio de 
cartões e Pix. “Será um 
parquímetro para cada 
grupo de no mínimo de 20 
vagas [aproximadamente 
um por quarteirão] de es-
tacionamento e um totem 
com cabine de vendas a 
cada 70 metros. Assim 
o usuário não precisará 
mais ir atrás do fiscal”, 
disse.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Renato Pupo justifica a 
apresentação do projeto ci-
tando lei e programas federais 
que estabeleceram mais tempo 
para licença maternidade. 
“Instituiu o Programa de Pror-
rogação de Licença à Gestante 
e a Adotante aos seus servido-
res, bem como a previsão da 
Lei 11.770/2008, que criou o 
Programa Empresa Cidadão. 
Vêm por meio deste projeto de 
lei propor a ampliação do pe-
ríodo de licença maternidade 
aos servidores públicos muni-
cipais por mais 60 dias além 
dos 120 já previstos”, declara. 

O projeto precisa receber 
os pareceres para ir à votação 
em plenário.

Da REDAÇÃO

Divulgação SMCS

O projeto também 
garante o aumento 
do tempo de 
licença nos casos 
que a “servidora 
adotar ou obtiver 
a guarda judicial 
para fins de 
adoção da criança”.
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CIDADES No Dom Lafayette
A família de um homem de 41 anos está à 
sua procura há dez dias. Segundo a esposa, 
ele saiu para comprar cigarros e não voltou

No sabado à noite
Depois de exibir uma arma e ameaçar 
de morte clientes de um bar, no Jardim 
Astúrias, motociclista de 31 anos é preso

DESACATO

Uso de narguilé em avenida causa 
confusão e tem jovem detida

Uma mulher, de 49 anos, 
que estava na garupa de uma 
motocicleta, morreu na ma-
drugada desta segunda-feira, 
18, na Rodovia Washington 
Luís, em Mirassol. 

De acordo com a Polícia 
Militar Rodoviária, o veículo 
em que a vítima estava foi 
atingido na traseira por um 
carro que transitava no mes-
mo sentido. 

O condutor do carro e o pi-
loto não sofreram ferimentos 
graves. As causas do acidente 
serão investigadas pela Polícia 
Civil. 

Acidentes com motos têm duas 
mortes e feridos no fim de semana

RIO PRETO E REGIÃO

Foram três acidentes 
regitrados envolvendo 
motocicletas em Rio 
Preto e região

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Mototaxista e 
passageiro 
são baleados 
durante corrida

Birigui
A Polícia Civil de Birigui vai 

investigar as causas de um aci-
dente que matou o gesseiro Joel 
Fernando Coelho, de 24 anos. 

Segundo a PM, a vítima tran-
sitava com sua motocicleta, 
na tarde do último sábado, 16, 
quando por motivos desconhe-
cidos bateu no portão de uma 
fábrica de calçados, no Jardim 
do Trevo. 

O jovem foi levado para o 
pronto-socorro do município, 
onde sofreu uma parada cardíaca 
e veio a óbito.  

Feridos
Um motociclista, de 20 

anos, e seu passageiro, de 27, 
ficaram feridos em um aci-
dente ocorrido na noite deste 
domingo, 27. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o piloto perdeu 
o controle do veículo e bateu 
em uma caçamba na aveni-
da Murchid Homsi, em Rio 
Preto. 

O Resgate foi acionado 
e socorreu as vítimas até o 
Hospital de Base, onde o mais 
jovem deu entrada com fratu-
ra numa das pernas e ferimen-
tos no rosto. Já o mais velho 
sofreu luxações e escoriações 
pelo corpo.  

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Policiais civis de Ara-
çatuba fazem buscas na 
tentativa de identificar e 
prender o suspeito de ter 
baleado um mototaxista, 
de 42 anos, e seu cliente. 

O atentado
O atentado ocorreu 

neste domingo, 17, en-
quanto a vítima fazia uma 
corrida na rua do Fico. 

Segundo a Polícia Mi-
litar, após ser atingido por 
três disparos, o piloto per-
deu o controle da direção 
e bateu o veículo em uma 
lixeira. 

Socorro
O passageiro foi ba-

leado em uma das mãos. 
O mototaxista e o garu-
pa foram levados para 
um hospital da cidade. 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

Duas das vítimas foram socorridas ao Hospital de Base após acidente em avenida de Rio Preto

Arquivo DHoje

Após descumprir uma me-
dida protetiva, um rio-pre-
tense foi preso em flagrante, 
na manhã deste domingo, 17, 
no bairro Eldorado, na Região 
Norte da cidade. 

Algemado
Guardas civis municipais 

foram chamados para atender 
uma ocorrência de violência 
doméstica e ao chegarem no 
endereço encontraram o acu-

PROTETIVA

GCM prende rio-pretense 
que descumpriu medida 

sado alterado. Ele precisou 
ser algemado para ser contido. 

Em contato com a vítima, 
ela alegou que já foi casada 
com o homem, mas possuía 
ordem judicial para que ele 
não se aproximasse. 

Segundo a dona de casa, 
o suspeito apareceu des-
controlado em sua residên-
cia e a ameaçou de morte. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE

GCM prende rio-pretense que descumpriu medida protetiva

Mulher é  esganada
A Delegacia de Defesa da 

Mulher (DDM) de Rio Preto 
vai investigar uma denúncia de 
violência doméstica contra uma 
moradora do Parque Quinta das 
Paineiras. A vítima, de 36 anos, 
foi agredida e ameaçada de mor-
te pelo ex-namorado. 

O caso foi registrado na noite 
deste domingo,17, na Central de 

Arquivo DHoje

Arquivo Dhoje

Ladrão 
briga com 
segurança 
e é preso

Um ladrão foi preso 
em flagrante pela Polícia 
Militar, na manhã des-
te sábado, 16, ao tentar 
furtar produtos em um 
supermercado na Vila 
Sinibaldi, em Rio Preto. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o acusado 
foi surpreendido por um 
segurança do estabeleci-
mento comercial escon-
dendo seis desodorantes 
na cintura. 

O funcionário do setor 
de prevenção de perdas 
conseguiu abordar o sus-
peito na calçada. Inicial-
mente, o marginal negou 
o crime, depois confessou, 
ficou alterado e entrou 
em luta corporal com o 
segurança, que o segurou 
até a chegada da viatura. 

No Plantão, foi desco-
berto que o indiciado já ti-
nha passagens pela polícia 
por crimes patrimoniais e 
por tráfico de drogas. 

Após ter  a  prisão 
confirmada, ele foi en-
c a m i n h a d o  à  c a r c e -
ragem, onde f icou à 
disposição da Justiça. 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

Flagrantes. À polícia, a mulher 
contou que teve uma discussão 
com o acusado, que a jogou no 
chão e tentou esganá-la. 

Ameaça de morte
Antes de fugir, o agressor 

ameaçou matar a vítima e sua avó. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE

Arquivo Dhoje

Arquivo DHoje

Moto em que a 
vítima estava foi 
atingida na trasei-
ra por carro que 
seguia atrás

REGIÃO

PRF encerra Semana Santa em mortes na BR-153

A Polícia Rodoviária Fede-
ral marcou presença intensiva 
na BR-153 durante a Semana 
Santa e no feriado de Páscoa. 
Os esforços operacionais con-

centraram-se no objetivo de 
reduzir os acidentes, e conse-
quentemente, os números de 
feridos e mortos na rodovia 
que está entre as cinco maio-
res rodovias federais do país. 

A BR-153 corta o estado 
de São Paulo nas regiões 

de São José do Rio Preto e 
Marília, num total de 347 
quilômetros. 

80 mil veículos
Com um movimento diá-

rio que pode chegar a 80 mil 
veículos por dia nas regiões 

metropolitanas, que aumenta 
em 30% nos feriados, a rodo-
via exige total atenção da PRF, 
a fim de preservar a segurança 
dos motoristas e passageiros. 

Nota
“Entre os dias 14 e 17 de 

abril, a PRF intensificou a 
fiscalização e as ações educa-
tivas, utilizando toda a tecno-
logia disponível para reduzir 
os acidentes, de modo que 
novamente não tivemos mor-
tes na BR-153 em todo o es-
tado”,informou a corporação.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Várias viaturas da Polícia 
Militar foram mobilizadas, na 
noite deste domingo, 17, em 
um tumulto causado por um 
grupo que usava narguilé na 
avenida Monte Aprazível, no 
bairro Eldorado, na Região 
Norte de Rio Preto. Uma mu-
lher, de 26 anos, xingou os pms 
e foi detida. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, uma guarnição foi 
chamada para uma ocorrência 

de perturbação de sossego e ao 
chegar no local viu a acusada, 
uma jovem, de 20 anos, e um 
casal com o dispositivo para 
fumo. 

Os militares avisaram que 
levariam o aparelho para a 

delegacia, pois era proibido 
fazer o uso na via. 

A mulher mais nova ten-
tou resistir à abordagem dos 
policiais e a suspeita se apro-
ximou e começou a ofender a 
guarnição, provocando uma 
grande confusão. 

Com o apoio de outras 
viaturas, a autuada foi enca-
minhada ao Plantão, onde foi 
ouvida e liberada. Ela vai res-
ponder processo por desacato. 
O narguilé ficou apreendido 
na Central de Flagrantes. O 
caso será investigado pelo 6º 
DP.  Colaborou – Sarah 
BELLINE

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Confusão come-
çou quando PMs 
apreenderam o 
narguilé, de uso 
proibido na via
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A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que a 
partir da semana que vem 
a Santa Casa vai diminuir a 
realização de cirurgias ele-
tivas (não urgentes) pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
“Teremos a suspensão tem-
porária de cirurgias eletivas 
de baixo risco na Santa Casa 
a partir da próxima semana 
para aumentar os leitos dis-
poníveis”, informa nota. 
A medida é uma tentativa 
de aumentar a disponibili-
dade de leitos para a trans-
ferência de pacientes em 
estado grave que aguardam 
nas Unidades de Pronto 
Atendimentos (UPAs). 
Nesta segunda-feira (18), 
as 4 Unidades de Pronto 
Atendimento e o Pronto 
Socorro da Vila Toninho es-
tavam com 64 pacientes in-
ternados. No total, as cinco 
unidades têm 100 vagas. O 
tempo de permanência nas 
UTIs das UPAs depende da 
gravidade do paciente. 
A assessoria de imprensa da 
Santa Casa revelou que são 
realizadas entre 8 e 10 ci-
rurgias eletivas diariamen-
te. Uma média de 300 ao 
mês. Os pacientes ocupam 
os leitos entre 1 e 7 dias, de-
pendendo do procedimen-
to. Ela não soube informar 
quantas cirurgias deixarão 
de ser feitas ou quantos lei-
tos serão abertos. 
A transferência de pacien-
tes em estado grave é um 
dos gargalos no atendimen-
to nas UPAs. Em uma visita 
de vereadores na UPA Ja-
guaré e em duas reuniões 
promovidas pela Comissão 
Permanente de Saúde da 
Câmara foi revelado que al-
guns pacientes, mesmo em 
estado grave, aguardam até 
12 dias para a remoção. 
O diretor do Hospital de 
Base, Jorge Fares, disse 
que, após pacientes com 
Acidente Vascular Cere-
bral (AVCs) esperarem a 
transferência por 3 dias, 
não há mais como reverter 
o quadro, e é melhor aten-
der alguém que acabou de 
ser acometido pela doença, 
porque ele ainda pode ser 
reabilitado. 
Os três hospitais que aten-
dem aos pacientes do SUS 
em Rio Preto são o HB, a 
Santa Casa e o Hospital 
João Paulo II. Nesta se-
gunda-feira, o HB estava 
com 95% de seus leitos de 
UTIs para pacientes do SUS 
de Rio Preto, ocupados. O 
Hospital da Criança e Ma-
ternidade, com 83% da ocu-
pação na UTI. 
A Santa Casa informou que 
são 186 leitos destinados ao 
SUS, para pacientes e Rio 
Preto. Não foi dito quan-
tos são destinados à UTIs e 
quantos servem à Enferma-
ria, O Hospital João Paulo 
II têm 40 leitos exclusivos 
SUS de Rio Preto. 
Na próxima quinta-feira a 
Comissão Permanente de 
Saúde faz uma nova reu-
nião entre o gestor muni-
cipal do SUS, secretário 
Aldenis Borim, a direção da 
Divisão Regional de Saúde 
(DRS15), diretores de hos-
pitais que atendem SUS e 
vereadores.

Santa Casa suspende cirurgias 
eletivas para ter mais leitos

SUS

DRS 15 afirmou que não 
tem mais leitos de UTIs 
do SUS da cidade por-
que o gestor municipal 
não compra

Santa Casa vai suspender cirurgia de baixo risco para aumentar os leitos destinados ao SUS

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHoje

SAÚDE

Com déficit de R$ 550 mil ao mês, Hospital Bezerra 
de Menezes fará paralisação nesta terça-feira

O Hospital Bezerra de Me-
nezes em São José do Rio Preto 
vai paralisar suas atividades 
administrativas na manhã desta 
terça-feira (19). A ação faz parte 
de uma campanha promovida 
pela Federação das Santas Ca-
sas e Hospitais Beneficentes do 
Estado de São Paulo (Fehosp) 
intitulada “Chega de Silêncio”. 
O objetivo é alertar a popula-
ção e o poder público sobre a 
crise financeira que atinge as 
instituições. 

Segundo a administradora 
do Bezerra, Misleine Fagundes, 
o déficit no hospital chega a R$ 
550 mil por mês. A instituição 
atende 160 pacientes pelo SUS 
e 18 de emergência psiquiátrica 

por meio de convênio com a 
Prefeitura de Rio Preto, além de 
outros convênios, totalizando 
quase mil atendimentos por 
mês. 

“O Bezerra de Menezes pas-

Arquivo DHOJE

Swift vacina 
1.186 pessoas 
contra Covid 
antes de fechar

A Secretaria de Saú-
de de Rio Preto infor-
mou que 1.186 pessoas 
foram vacinadas contra 
Covid-19 no posto de va-
cinação da Swift entre 
sexta-feira (15) e domin-
go (17). Também foram 
imunizadas 947 pessoas 
contra a gripe. Este foi o 
último fim de semana em 
que a Swift foi aberta para 
vacinar a população. 

Segundo a Saúde, en-
tre os dias 05/03 e 17/04, 
12.730 pessoas foram 
imunizadas contra a Co-
vid-19 e 3.524 contra a 
gripe na Swift.  Com os 
atendimentos encerrados 
a vacinação contra Co-
vid-19 será centralizada 
nas unidades de saúde, 
de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 15h. Já a da 
gripe e rotina segue nas 
unidades, de segunda a 
sexta-feira, das 7h30 às 
16h30. 

Todos os idosos e tra-
balhadores da saúde de-
vem procurar uma sala 
de vacina para receber 
a dose contra gripe. Já 
trabalhadores da saú-
de devem apresentar a 
carteirinha de vacinação 
para atualização contra 
o sarampo. Caso já tenha 
recebido duas doses da 
vacina tríplice viral, não 
precisará receber outra.

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) de Rio Preto distribuiu 
200 ovos de chocolate para as 
crianças e adolescentes, que 
vivem em situação de vulnera-
bilidade social atendidos pelo 
programa “Criança: Futuro 
no Presente!”, em seu Centro 
Comunitário de Assistência 
Social em ação especial de 
Páscoa. 

A entrega ocorreu na quin-
ta-feira (14) e contou com o 
apoio de doadores, que enga-
jaram na ação solidária. 

“Me sinto na obrigação em 
participar da ação solidária. É 

SOLIDARIEDADE

LBV realiza ação 
solidária de Páscoa

uma honra em colaborar com a 
LBV, pois sei do trabalho sério 
que a instituição realiza. Por-
tando é uma satisfação realizar 
essa doação que foi arrecadada 
pelo grupo de amigos do What-
sApp (Chuteira Preta). Contem 
comigo, estarei sempre a dis-
posição”, destacou Sebastião 
Jr, um dos doadores. 

“Amei ganhar esses ovos 
de Páscoa. Agradeço imensa-
mente os colaboradores que 
ajudou. Estou tão feliz que 
gostaria de conhecer eles.”. 
destacou Maria Vitória, 11 
anos. A sede da LBV em Rio 
Preto fica na rua Dom Pedro 
I, 2776 - Vila Moreira. 

LBV entrega chocolates aos atendidos em ação solidária de Páscoa

Guilherme BATISTA

Divulgação SMCS

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA

da REDAÇÃO

O Hemocentro de Rio Preto 
está com o estoque dos tipos 
sanguíneos A+, AB+, O- e AB- 
abaixo do ideal e em níveis crí-
ticos nesta segunda-feira (18). 
O fluxo de doadores diminuiu 
em 80% e, consequentemente, 
houve uma baixa expressiva 
nos estoques. O Hemocentro, 
que é responsável pelo abas-
tecimento de 39 instituições 
de Rio Preto e região, orienta 
que os doadores realizem pre-
viamente o agendamento por 
telefone. Atualmente, o Hemo-
centro necessita 100 doações 
de sangue diárias para suprir 
a demanda. 

O abastecimento do banco 
de sangue é necessário para 
atender vítimas de acidentes 

DOE SANGUE

Hemocentro alerta para estoque 
em níveis 80% abaixo do ideal

para evitar aglomerações. 
A instituição também reco-

menda que os doadores com 
disponibilidade de horário 
compareçam durante a semana 
para melhor distribuição dos 
agendamentos. 

Os telefones para agen-
damento no Hemocentro de 
São José do Rio Preto são (17) 
3201- 5055 e (17)3201-5151. A 
unidade fica aberta das 7h às 
13h, inclusive aos domingos 
e feriados, na avenida Jamil 
Feres Kfouri, 80, Jardim Pa-
norama.

Da REDAÇÃO

sa por sérios problemas maiores 
do que os demais hospitais, por 
ser um hospital psiquiátrico, ter 
um repasse do SUS de diária de 
R$ 82,40, sendo que o custo 
real de um paciente hoje aqui 

no hospital é de R$ 190, ou 
seja, temos esse déficit mensal-
mente, que acaba totalizando 
em R$ 550 mil por mês para 
atender os pacientes nas con-
dições mínimas. O que a gente 
sanar algumas dificuldades 
através de ajuda da população 
e emendas parlamentares”, 
afirmou Misleine. 

A paralisação deverá ocor-
rer entre 9h e 11h e não afetará 
os serviços da área de saúde 
do hospital. “Queremos que 
as autoridades ouçam que a 
gente está sim passando por 
uma crise e que precisamos 
ser ouvidos e valorizados. O 
objetivo é apresentar para 
todos o tamanho dos desafios 
que estamos enfrentando”, 
comentou Misleine.

Hospital Bezerra de Menezes fará paralisação nesta terça-feira

Swift fecha  para vacinação

graves, transfusões de pacien-
tes diagnosticados com Co-
vid-19, pessoas que necessitam 
de cirurgias e pacientes com 
doenças graves que passam 
por situações nas quais o or-
ganismo não produz as células 
sanguíneas necessárias como, 
por exemplo, leucemia e câncer. 

O Hemocentro realiza o 
agendamento de doações de 
sangue por telefone, seguindo as 
orientações da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
e do governo estadual de São 
Paulo. A medida é incentivada 

A unidade fica aber-
ta das 7h às 13h, 
inclusive aos domin-
gos e feriados, na 
avenida Jamil Feres 
Kfouri, 80, Jardim 
Panorama

Hemocentro alerta para estoque em níveis 80% abaixo do ideal
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Corinthians
O Corinthians goleou o Avaí por 3 a 
0 neste fim de semana e assumiu a 
liderança do Brasileirão. 

Palmeiras
O Palmeiras ficou no empate em 1 a 1 
com o Goiás fora de casa e segue sem 
vencer ainda no Brasileirão. 

Mirassol vence mais uma e segue 
com 100% de aproveitamento

BRASILEIRO SÉRIE C

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

O Mirassol conquistou sua 
segunda vitória consecutiva 
na Série C do Campeonato 
Brasileiro neste domingo (17). 
Jogando em Aparecida de 
Goiânia, o Leão superou a Apa-
recidense por 1 a 0. Com 100% 
de aproveitamento, o resultado 
deixa a equipe da região na ter-
ceira posição da tabela, com os 
mesmos seis pontos que o líder 
Botafogo de Ribeirão Preto e o 
vice-líder Campinense, que le-
vam vantagem no saldo de gols. 

Mesmo jogando fora de 
casa, a equipe do técnico Ri-
cardo Catalá começou tomando 
conta das ações ofensivas da 
partida. A tática do time pau-
lista deu certo e aos 21 minutos, 
o Mirassol conseguiu balançar 
a rede. Paulinho recebeu na 
esquerda e cruzou para Camilo, 
que se atirou de carrinho na 
bola para marcar. Foi o segun-

do gol do camisa 10 do Leão na 
competição. 

Atrás no placar, o time 
goiano precisou sair da defesa 
e tentou uma pressão nos mi-
nutos finais. Aos 43 minutos, 
Alex Henrique pegou o rebote 
do chute de Ricardo Lima e 
chegou a marcar, mas o árbi-
tro assinalou impedimento e 
anulou o lance. 

Segundo tempo
No segundo tempo, a Apa-

recidense teve que ousar um 
pouco mais, abdicou da marca-
ção no setor defensivo e chegou 
a pressionar o Mirassol. O Leão 
por sua vez, evitou se expor e 
apostou nos contra-ataques. 
Sem sofrer muito perigo, os 
visitantes conseguiram admi-

nistrar a vantagem de 1 a 0 para 
conquistar mais uma vitória na 
Série C. 

“Estou feliz pelo gol e pelo 
comprometimento da nossa 
equipe. É importante sempre 
marcar. Isso te dá confiança 
para que você consiga seguir 
trabalhando. A formação eu 
já conheço do Ricardo Catalá, 
trabalhei com ele, conheço 

algumas variações, então me 
sinto tranquilo em relação a 
isso”, afirmou Camilo após o 
jogo. 

Próxima rodada
O Mirassol agora só volta a 

campo na segunda-feira (25) 
contra o Paysandu no Maião. 
Já a Aparecidense visita o Ma-
naus no domingo (24).

Mirassol vence mais uma e segue com 100% de aproveitamento na Série C

Mesmo jogando 
fora de casa, a equi-
pe do técnico Ricar-
do Catalá começou 
tomando conta das 
ações ofensivas da 
partida

Leo Roveroni Agência Mirassol

Com mais um tento de Cal-
leri, artilheiro do Brasileirão, 
com quatro gols, o São Paulo vi-
sitou o Flamengo na tarde deste 
domingo (16) e perdeu por 3 a 
1, no Maracanã, no Rio, pela 
segunda rodada. O duelo tam-
bém marcou o reencontro de 
Rogério Ceni com o time cario-
ca, onde foi campeão nacional 
em 2020. A derrota encerrou 
uma sequência de três vitórias 
consecutivas do São Paulo na 
temporada, incluindo Brasilei-
ro e Copa Sul-Americana. 

O São Paulo estacionou nos 

BRASILEIRÃO

São Paulo perde para o Flamengo no Maracanã
três pontos e caiu para o quinto 
lugar no Brasileirão. Já o Fla-
mengo conquistou a primeira 
vitória e assumiu o segundo 
lugar, com quatro. 

O Flamengo dominou as 
ações do primeiro tempo, mas 
num lance isolado deixou es-
capar a vantagem construída 
com o gol de Gabriel, logo aos 
24 minutos. Lázaro, substituto 
de Bruno Henrique, deu linda 
assistência para o atacante, que 
finalizou na saída do goleiro 
Jandrei. 

Vantagem
A vantagem no placar foi 

merecida pelo futebol apresen-

tado. O Flamengo teve maior 
posse de bola e forçou a marca-
ção, deixando o São Paulo sem 
espaços para tocar no campo 
ofensivo. Consequentemente, 
a defesa do time paulista traba-
lhou muito mais, seja por baixo 
quanto pelo alto. 

Mesmo atrás, o São Paulo 
encontrou o gol de empate aos 
40 minutos. Rafinha cruzou 
da direita, Calleri ganhou de 
Rodinei pelo alto e cabeceou 
forte, sem chances de defesa 
para o goleiro Diego Alves. Foi 
o quarto gol do argentino, con-
solidando o posto de artilheiro 
do campeonato. 

No segundo tempo, a parti-

da ficou bastante movimentada. 
O Flamengo voltou num ritmo 
mais forte e quase fez o segun-
do aos cinco minutos, quando 
Lázaro tocou para Arrascaeta 
e o uruguaio finalizou em cima 
de Jandrei. 

O São Paulo chegou a as-
sustar, mas foi o Flamengo que 
voltou a balançar as redes. Aos 
23 minutos, João Gomes tocou 
para Isla e o lateral acertou lin-
do chute colocado, sem chances 
para Jandrei. 

Animado, os cariocas segui-
ram no ataque e aos 26 fizeram 
o terceiro. Marinho chutou 
cruzado e Arrascaeta, de cabeça, 
mandou para o gol.

BIKE PARK

Rio Preto fica com o 
vice no Paulista MTB

A atleta rio-pretense Vanes-
sa Paris fez bonito neste fim de 
semana, na disputa do Campe-
onato Paulista de MTB XCC/
XCO, no Bikepark do Thor Bike 
Trail, em Araçoiaba da Serra, 
na região de Sorocaba. 

As provas
Vanessa ficou com o vice 

no Paulista de XCO Elite Fe-
minina (mountain bike cross 
country olímpico) com o tempo 
de 1h31m30s no domingo e 
no sábado acabou no 3º lugar 
no XCC (cross country short 

track), tendo cronometrado o 
tempo de 21m20s. 

A atleta falou sobre a dis-
puta deste fim de semana. “O 
Paulista de MTB contou duas 
provas super intensas. O XCC, 
no sábado, foi super explosi-
vo, com frequência cardíaca 
altíssima o tempo todo. Não 
consegui uma boa largada e fui 
recuperando durante as voltas, 
conquistando o 3º lugar. Já no 
XCO por ser uma prova mais 
longa, fiz uma largada melhor 
e fui mantendo meu ritmo até o 
final, conquistando o 2º lugar. 
Fiquei muito feliz pelos resulta-
dos e também por ter arrastado 
o marido para se desafiar, ele 
que sempre é meu super apoio 
nos treinos e provas”, afirmou.

SOLIDARIEDADE

Torcida Independente 
doa 108 caixas de 
bombons em escola

A Torcida Independente de 
Rio Preto, principal organizada 
do São Paulo, realizou a doação 
de 108 caixas de bombons para 
alunos da escola E.M. Letícia Di 
Lorenzo Arroyo no bairro Nova 
Esperança. A ação especial de 
Páscoa foi realizada na última 
semana. 

Distribuição
“Comecei a pedir doações no 

grupo da nossa torcida e tam-
bém para são-paulinos que eu 
conheço para realizar essa ação. 
A criançada gostou bastante e 

ficaram bem contentes”, contou 
o presidente da Independente 
em Rio Preto, Adnan de Campos 
Pereira.

Arnaldo Antunes

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.brVinicius LIMA

Da REDAÇÃO

A Portuguesa se consa-
grou campeã da Série A2 do 
Campeonato Paulista neste 
fim de semana. Depois de 
um empate em 1 a 1 em 
Sorocaba, a Lusa bateu o 
São Bento por 2 a 0 jogo de 
volta e levantou a taça. Esse 
foi o terceiro título do clube 
paulistano na competição. 
Além disso, a equipe voltará 
a disputar a elite do Paulis-
tão depois de 7 anos.

Lusa na elite 
do Paulistão

Torcedores do Santos e 
do Coritiba protagonizaram 
uma briga do lado de fora da 
Vila Belmiro depois do duelo 
entre as duas equipes pelo 
Brasileirão. Durante o con-
fronto, uma viatura da PM e 
alguns ônibus da torcida do 
Coritiba foram apedrejados. 
A polícia usou bombas de gás 
lacrimogêneo para conter a 
confusão. Pessoas que fica-
ram feridas foram levadas a 
uma UPA próxima. Um gru-
po de torcedores do Santos 
foi até a UPA e depredou o 
local. A PM agiu novamente 
para conter a briga. 

Briga entre 
torcidas
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__________________________________________________________________________________
EDITALDE 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.

JOSÉ COELHO e MARIA ANGELA FLAVES AMORIM. Ele, brasileiro, natural de Nhandeara, Estado
do Paraná, nascido aos dois (02) de fevereiro de um mil novecentos e quarenta e seis (1946), com setenta e seis (76)
anos de idade, lavrador aposentado, viúvo, filho de DOMINGOS FRANCISCO DE OLIVEIRA e de dona CEZARIA
DIAS MACHADO. Ela, brasileira, natural de Auriflama, Estado de São Paulo, nascida aos quatorze (14) de maio de
um mil novecentos e sessenta (1960), com sessenta e um (61) anos de idade, doméstica, viúva, filha de FRANCISCO
FLAVES e de dona MARIA MORAES FLAVES.

Afixação de Edital recebida.

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, dezoito (18) de abril de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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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.

JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA e UMBELINA ADRIANA CORRÊA. Ele, brasileiro, natural de 
Alto Piquiri, Estado do Paraná, nascido aos dezoito (18) de dezembro de um mil novecentos e setenta e um (1971), 
com cinquenta (50) anos de idade, pintor, solteiro, filho de JOSÉ DIONISIO DE OLIVEIRA e de dona 
SALVATINA QUADROS DE OLIVEIRA. Ela, brasileira, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida aos  
dezessete (17) de março de um mil novecentos e setenta e quatro (1974), com quarenta  e oito (48) anos de idade, 
administradora, divorciada, filha de JOSÉ CARLOS CORRÊA e de dona EDNA REGINA DE SENNA CORRÊA.

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

São José do Rio Preto - SP, dezoito (18) de abril de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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__________________________________________________________________________________
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.

LUCAS PARO GONÇALVES e ALAIZE MAGNANI DIAS. Ele, brasileiro, natural de Santa 
Albertina, Estado de São Paulo, nascido aos quinze (15) de outubro de um mil novecentos e noventa e dois 
(1992), com vinte  e nove (29) anos de idade, autônomo, solteiro, filho de WALTER LUCAS GONÇALVES e 
de dona JOAMA PARO GONÇALVES. Ela, brasileira, natural de Santa Albertina, Estado de São Paulo, 
nascida aos  quatro (04) de março de um mil novecentos e noventa e um (1991), com trinta  e um (31) anos de 
idade, farmacêutica, solteira, filha de EDINOR MARTINS DIAS e de dona SANDRA REGINA MAGNANI 
DIAS.

Religioso com Efeito Civil.

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, dezoito (18) de abril de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

 
EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO Nº 024/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2022 
CONTRATO Nº 09/2022 
CONTRATADA: ARPROM – ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE PROMOÇÃO DO 
MENOR. OBJETO: Contratação de até 3 (três) menores aprendizes com carga horária 
máxima de 06 (seis) horas diárias. Vigência do contrato: 18/04/2022 a 17/04/2023. 
Data da assinatura: 14 de abril de 2022. Valor Global Estimado: R$ 50.190,48 
(cinquenta mil, cento e noventa reais e quarenta e oito centavos). Recursos 
orçamentários: n.º 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Base 
Legal: Artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/93. São José do Rio Preto, 14 de abril de 
2022. PEDRO ROBERTO GOMES - Presidente da Câmara Municipal de São José 
do Rio Preto. 
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LEI Nº 14.163 

De 18 de abril de 2022 
 

Dispõe sobre a divulgação digital de informações 
sobre animais disponíveis para adoção junto aos 
órgãos municipais competentes. 

 
 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo: usando das atribuições que me são conferidas por Lei, 
 FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do § 6º, do 
artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei: 

 
Art. 1º A divulgação dos animais domésticos disponíveis para adoção junto aos órgãos 

municipais competentes dar-se-á digitalmente no sítio oficial e redes sociais do Município, 
observadas as disposições desta Lei. 

 
Parágrafo único. A norma se aplica aos lares temporários ou de passagem, residência de 

protetores ou entidades devidamente cadastradas nos órgãos municipais.  
 

Art. 2º As fotos e os dados serão inseridos e divulgados mediante solicitação por escrito, 
podendo ser por meios digitais, junto à Secretaria competente, contendo nome, sexo, número do 
Registro Geral do Animal, raça, porte, endereço e telefone de contato. 

 
Parágrafo único. Os órgãos municipais competentes deverão informar em até 24 horas 

sobre a adoção dos animais divulgados nos canais oficiais.  
 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor 45 dias após a data de sua publicação. 

 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  
18 de abril de 2022. 

 
Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara  
AUTÓGRAFO Nº 15.652/2022 
Projeto de Lei nº 175/2021 
Aprovado em 25/01/2022, na 1ª Sessão Ordinária.  
Veto Total nº 006/2022 rejeitado em 12/04/2022, na 24ª Sessão Ordinária. 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo. 
 
Jorge Gimenez Berruezo 
        Diretor Geral                                                                                                    

Autoria da propositura:  
Ver. Pedro Roberto Gomes 

rfg/ 

  

25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
19 DE ABRIL DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 9:00 HORAS 

ORDEM DO DIA 
 
VETO: 
01 - Veto Total nº 40/21, ao autógrafo nº 15.338/21, originado do Projeto de Lei nº 330/2020, do 
Ver. Paulo Pauléra, que altera o artigo 4° da Lei nº 9563 de 02 de dezembro  
635de 2005. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
02 – 18/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT  
Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel público 
municipal, em favor da Associação Paraíso. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS)   
 
03 – 41/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Altera o artigo 1º da Lei nº 14.136, de 25 de fevereiro de 2022., que denominou a UBS 
(QUÓRUM: DOIS TERÇOS)   
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
04 – 02/22 – VER. JORGE MENEZES – 1ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Dá nova redação ao art. 108 da Resolução nº 712, de 13 de dezembro de 1990 – Regimento 
Interno, bem como altera o art. 1º da Resolução nº 1.265, de 06 de outubro de 2021. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA).  
 
05 – 05/22 – DA MESA DIRETORA – 1ª DISC/VOT 
Cria o “Painel Parlamento Regional Metropolitano” nas dependências da Câmara Municipal. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL                  
 

     Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 14/04/2022 
 
 
 

   

 
 

26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
19 DE ABRIL DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
PROJETOS DE LEI 
01 – 292/20 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a isenção das taxas municipais para abertura de empresa no município de São José do 
Rio Preto – SP. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
02 – 414/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT  
Inclui no Calendário Oficial do município de São José do Rio Preto – SP, o “Dia Municipal em 
Homenagem às Vítimas da Covid-19”, a ser comemorado, anualmente, no dia 04 de abril. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).  
 
03 -  420/21 – VER. JOÃO PAULO RILLO – 1ª DISC./VOT (COM EMENDA)  
Proíbe o emprego de técnicas de arquitetura hostil, destinadas a afastar pessoas em situação de rua 
e outros segmentos da população, no Município de São José do Rio Preto.  (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES).  
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
04 – 02/22 – VER. JORGE MENEZES – 2ª DISC./VOT  
Dá nova redação ao art. 108 da Resolução nº 712, de 13 de dezembro de 1990 – Regimento 
Interno, bem como altera o art. 1º da Resolução nº 1.265, de 06 de outubro de 2021. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA).  
 
05 – 05/22 – DA MESA DIRETORA – 2ª DISC/VOT 
Cria o “Painel Parlamento Regional Metropolitano” nas dependências da Câmara Municipal. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL      
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara – 14/04/2022 

 
 
 
 

 

1ª PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DOS PROJETOS DE LEI e LEI 
COMPLEMENTAR,  DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, CONFORME 
ABAIXO :   

01 – 69/22 - Altera a Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, 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; 
02 – 70/22 - Altera a Lei nº 13.710, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Plano Viário 
do Município de São José do Rio Preto em consonância com as diretrizes do Plano Diretor de 
Desenvolvimento do Município e determina as diretrizes e as faixas de domínio necessárias à 
expansão do Sistema Viário Básico do Município de São José do Rio Preto; 
03 – 71/22 - Altera a Lei nº 13.711, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Parcelamento 
do Solo do Município de São José do Rio Preto e dá outras providências. 
04 – 13/22 - Altera a Lei Complementar nº 651, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe 
sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de São José do Rio Preto. 
 
A ÍNTEGRA DESTAS PROPOSITURAS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS, NO 
SITE: www.riopreto.sp.leg.br, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 13.730/21 
 

 

 

 

 

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Termo de Fomento no: 14/2022

Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT

Proponente: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIAS ÀS FAMÍLIAS - AFAS

Valor: R$10.000,00 (dez mil reais)

Objeto: Investimento em aquisição de equipamentos.

Data da assinatura: 18/04/2022

Data do início: 19/04/2022

Data do término: 31/12/2022

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal

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:

RODRIGO MACIEL DE CARVALHO e JOYCE ÉLEN MARTINS. Ele, de na-
cionalidade brasileira, repositor, solteiro, nascido em Salvador, BA, no dia 25 
de fevereiro de 1993, filho de SERINO ALVES DE CARVALHO e de ADENIL-
DA ALVES MACIEL. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida 
em Nhandeara, SP, no dia 13 de março de 2003, filha de MARCIANO DE 
JESUS MARTINS e de FÁTIMA APARECIDA FACHINETTI. 

ERIK VINICIUS RODRIGUES DA SILVA e DANIELE DA SILVA PANTOJA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em Lago da Pe-
dra, MA, no dia 18 de fevereiro de 1998, filho de JONATA DA SILVA e de MA-
RIA CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
autônoma, solteira, nascida em Belém, PA, no dia 12 de setembro de 1989, 
filha de FRANCISCO DE SALES PANTOJA e de ODETE LOPES DA SILVA. 

LUIZ ROBERTO DA NUNCIAÇÃO JÚNIOR e BÁRBARA CONCONI. Ele, 
de nacionalidade brasileira, engenheiro agrônomo, solteiro, nascido em Sal-
vador, BA, no dia 19 de novembro de 1986, filho de LUIZ ROBERTO DA 
NUNCIAÇÃO e de CLEIDE REGINA DOS REIS DA NUNCIAÇÃO. Ela, de na-
cionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida em São Bernardo do 
Campo, SP, no dia 18 de maio de 1991, filha de LUIZ HENRIQUE CONCONI 
e de EDVÂNIA MARA PINTO CONCONI. 

JOSÉ GUILHERME DE SOUZA DINIZ e MARIANA TRINCA CAVALARI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário público estadual, solteiro, nasci-
do em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de abril de 1986, filho de JOSÉ 
FERREIRA DINIZ e de MARIA LEONEL DE SOUZA DINIZ. Ela, de nacionali-
dade brasileira, empresária, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 16 de maio de 1990, filha de JOSÉ ROBERTO CAVALARI e de SONIA 
DE FATIMA TRINCA CAVALARI. 

GUILHERME ANDRADE e ELIZA MAYARA BALANSIERI. Ele, de nacionali-
dade brasileira, gerente de atendimento, solteiro, nascido em TERRA ROXA, 
SP, no dia 21 de novembro de 1994, filho de  e de HELENA MARIA ANDRA-
DE. Ela, de nacionalidade brasileira, engenheira civil, solteira, nascida em 
Lins, SP, no dia 28 de dezembro de 1994, filha de RUBENS BALANSIERI e 
de SILVANA MARTINHO DA SILVA BALANSIERI. 

GUILHERME AFONSO NEVES DE AZEVEDO e NATHÁLIA MARQUES 
DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, sol-
teiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de setembro de 1990, 
filho de CLAUDIO LUIZ NEVES DE AZEVEDO e de MARIA ROSA AFONSO 
DE AZEVEDO. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de dezembro de 1991, filha de  e de 
SOLANGE APARECIDA MARQUES DOS SANTOS. 

HELTON VINÍCIUS MOREIRA ROCHA e MIRELE CRISTINA MARTINHO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, fotógrafo, solteiro, nascido em Nhandeara, 
SP, no dia 03 de abril de 1989, filho de EDSON LUIZ ROCHA e de SIRLEY 
MOREIRA LEMES. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de março de 1992, 
filha de ANTONIO CARLOS MARTINHO e de APARECIDA DE FÁTIMA MAR-
TINS MARTINHO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 1º 
Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 18 de abril de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

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. JEFFERSON DE FREITAS SOUSA e ZAIRA MARIA DOS 
SANTOS RAMOS, sendo ELE filho de LUIS CARLOS SANTOS SOUSA e 
de EVANEIDE MARIA DE FREITAS sendo ELA filha de ADRIANO AMARO 
RAMOS e de MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS;
2. ANDERSON RICI AMORIM e JACQUELINE DE SOUSA RISSI, 
sendo ELE filho de DIMAS PEREIRA AMORIM e de SANDRA ELENA RICI 
AMORIM sendo ELA filha de JOSE CARLOS RISSI e de ELIZETE APARE-
CIDA DE SOUSA RISSI;
3. EDINALDO DOS SANTOS JUNIOR e ADRIENE SILVANA DA 
SILVA NOGUEIRA sendo ELE filho de EDINALDO DOS SANTOS e de ANA 
DAS NEVES DA SILVA sendo ELA filha de VALME DE OLIVEIRA NOGUEI-
RA e de SILVIA MONTENEGRO DA SILVA, brasileiros e residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 14/04/2022.

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, 
faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. JHONATAN DA SILVA PORTO e BETINA PADILHA ROQUE, 
sendo ELE filho de MIGUEL DA SILVA PORTO NETO e de CONCEIÇÃO 
APARECIDA DA SILVA PORTO sendo ELA filha de VANDERLEI ARNALDO 
ROQUE e de SONIA PADILHA CORREA ROQUE;

2. DIEGO ARAUJO MODESTO e GABRIELLE CAROLINE FER-
NANDES DA ROCHA, sendo ELE filho de MARCOS ANTONIO MODESTO 
e de ELAINE CRISTINA ARAUJO MODESTO sendo ELA filha de CLÁUDIO 
MARCELO DA ROCHA e de CAMILA ANDRÉA RODRIGUES FERNANDES 
DA ROCHA, brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 18/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL). O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Presencial nº 047/2022; Processo nº 072/2022. TIPO: Menor preço item. OBJETO: Constitui objeto do presente pregão 
o REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU - SP, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 11 de maio de 2022, às 
09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 19/abril/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: 18/04/2022. PREGOEIRO: LEANDRO MARIANO DA SILVA.



  CHEGA DE  CONFUSÃO 
   Só para que os colegas da imprensa não voltem a fazer 

confusão: folgamos na sexta feira por causa da crucificação 
de Cristo; o feriadão desta semana, na quinta feira, salvo 
engano, se deve ao enforcamento de Tiradentes. Ah, sim, a 
Rainha Elizabeth continua viva.

  FAKE NEWS  
Não é verdade que, na intimidade, Lula já esteja cha-

mando o Alckmin de “Companheiro Chuchu”. 

  PAIXÃO DE 
     CRISTO  
Depois de dois anos impedido pela pandemia, o Centro 

Cultural Vasco voltou a realizar a histórica encenação teatral 
da Paixão de Cristo no largo da Igreja Basílica, com direção 
de João Paulo Rillo e Marlon Morelli, mais de 70 artistas – 
entre atores, cantores, músicos e bailarinos – subiram ao 
grande palco para encenar a vida e morte de um dos homens 
mais instigantes da História.

  PODE ACREDITAR
A largada foi só um “aperitivo” das mudanças que serão 

efetivadas na 26ª edição dessa que é uma das maiores ações 
beneficentes da Região. O presidente do Serviço Social São 
Judas Tadeu, padre Luiz Caputo pediu o empenho de todos: 
ainda mais nesse ano, ocasião em que a Entidade celebra 
seu 60º aniversário.

  CRUZ E 
     CALVÁRIO  
A paixão de Cristo encenada há mais de 20 anos nas es-

cadarias da Basílica Menor de Nossa Senhora Aparecida, sob 
a direção de Marco e João Paulo Rillo, nunca deixou dúvida 
sobre a correção religiosa do espetáculo. Mas, este ano, há 
quem critica o viés “dubitável” que ficou no ar literalmente, 
nas cenas a Caminho do Calvário ou Gólgota, ponto final da 
chamada Via Dolorosa em Jerusalém. Afinal, religião não 
combina com eleição, se desta vez houve apelação, é bom 
nem pensar em pedir perdão. 

  PONTO E BASTA!  
Com uma plateia silenciosa de olhar firme num tablado 

suspenso montado sobre os degraus históricos e abençoados 
de subida das escadarias da fé da Basílica de Nossa Senhora 
Aparecida, segundo texto que viralizou pelas redes sociais, 
a encenação deste ano virou um palanque político.

DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | terça-feira, 19 de abril de 2022

SOCIAL
FAIÇAL CALIL.
Está de mudança com toda a família para um apartamento 
literalmente reformado no BRISTOL PLACE, o edifício que 
domina o visual como o mais suntuoso da Avenida da Sau-
dade a um palmo da Avenida Alberto Andaló, frontal ao 
Restaurante Panorâmico do Automóvel Clube.  

ENCONTROS. 
Como é bom a gente encontrar amigos de anos que nem 
sempre fazem parte da roda social e política no tradicional 
“Senadinho”, na Bernardino de Campos, em frente ao Kibe-
rama e o Café Conti. 

VEZ EM QUANDO 
A gente mata saudade de uma grife pessoal e aproveita 
para dar uma volta no tempo que se foi e que não volta 
mais. Privilegiados pela constância no local, entrou na 
roda de surpresa Serginho Demétrio, esteio das Lojas Su-
riani, ponto de referência no comercio e na sociedade. Pra-
zer em vê-lo! 

O BISPO E EU 
Demorou, mas chegou o dia para poder conhecer de fato 
Sua Excelência Reverendíssima o Bispo Diocesano Dom 
Antônio Vilar, empossado desde o dia 19 de março como 
líder da igreja católica. Vamos ficar frente a frente aos 
microfones da Rádio Interativa FM (104.3), nesta terça 
feira, dia 19, a partir das 9 horas da manhã. Vai ser um 
papo legal, de alto nível, com o propósito de contar sua 
história (de Dom Villar) desde os tempos de propedêuti-
co (1 ano) - quando seminarista passou por um processo 
de adaptação; graduação em filosofia (3 anos); teologia 
(4 anos). Nossa conversa afiada será com imagem.  

DETALHES NÃO TÃOPEQUENOS#DIÁRIODOBOB 

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
SEJA CORTÊS COM TODOS, SOCIÁVEL 

COM MUITOS, ÍNTIMO DE POUCOS, 
AMIGO DE UM E INIMIGO DE NENHUM. 

Sorria, beba muita água e seja feliz!

O Advogado Jorge Bitar e Sua Alteza Imperial e Real Príncipe D. 
Luiz de Orleans e Bragança.  Se o Brasil fosse uma Monarquia esse 
Príncipe seria nosso Imperador, sucessor de nossos Imperadores.
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SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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(17) 2139 9200 I Rua Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - São José do Rio Preto - SP

Excelência para você viver bem

Bernardino de Campos, 3145
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Riopreto Shopping Center 
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