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PARA CONTRIBUINTES DE RIO PRETO

Câmara vota hoje anistia de 
até 100% de juros e multas
Consulta feita pelo DHoje junto a vereadores aponta que projeto passa com facilidade, incluindo emenda que dá mais prazo

FOOTBALL

Weilers tem 
a segunda 
vitória na 
League
O time de futebol ameri-
cano do Rio Preto Weilers 
viajou até Franca neste do-
mingo (24), para enfrentar 
o Leme Lizards em rodada 
dupla da SPFL e saiu com a 
vitória, por 45 a 7. A próxi-
ma partida do Weilers será 
em casa no dia 15/5 contra 
o Scelta Guardians. O local 
será anunciado em breve. 
ESPORTES  Pág.6

DOMINGO

Rio-pretense 
conquista
Ironman em 
Florianópolis

SEM HORTA
COMUNITÁRIA
Liminar do TJ também sus-
pendeu lei que autorizava o 
plantio de hortas comunitárias 
em áreas do município. Projeto 
aprovado é do vereador Renato 
Pupo (PSDB). POLÍTICA  P.3

ESPORTES  Pág.6

Divulgação

América é goleado e técnico pede demissão
O América iniciou a Segunda Divisão do Campeonato Paulista (Bezinha) sofrendo uma goleada fora de casa neste 
domingo (24). Jogando contra a Inter de Bebedouro, o Rubro foi superado por 4 a 1. Após a derrota na estreia, o 
técnico Netto Gonçalves pediu demissão.  ESPORTES Pág.6

Consulta feita pelo DHoje 
aponta que o projeto do 
prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que cria Programa 
de Pagamento Incentivado 
(PPI) com descontos de até 
100% de juros e multa de 
mora para pagamento à 
vista de contribuintes com 
débitos junto a Prefeitura 
de Rio Preto será aprovado 
durante sessão desta terça-
-feira, 26, que começa às 
14h, na Câmara Municipal. 
POLÍTICA Pág.3

Em Rio Preto, 209 motoristas realizaram o teste de embriaguez, sendo que 9 deles foram autuados por dirigirem alcoolizados

A Prefeitura entrou com uma ação para obter a imissão de posse (a escritura) da área onde está 
parte da Favela Vila Itália para iniciar a urbanização.       CIDADES  Pág.5

CHÁCARAS

TJ suspende 
parada de 
ônibus em 
loteamentos

NA LINHA FÉRREA

Suspeitos de 
matar e 
queimar corpo  
são presos

O relator do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, Ade-
mir Benedito, suspendeu 
momentaneamente lei 
aprovada pela Câmara Mu-
nicipal de Rio Preto que au-
toriza ônibus do transporte 
coletivo realizar paradas no 
trajeto ao longo das linhas 
nos loteamentos de cháca-
ras do munícipio. 
POLÍTICA Pág.3

Na manhã desta segun-
da-feira (25), um corpo 
de homem foi encontrado 
carbonizado próximo à 
linha férrea de Rio Preto, 
na avenida Philadelpho 
Manoel Gouveia Neto. 
Horas depois o setor de 
homicídios da Deic (Di-
visão Especializada em 
Investigações Criminais) 
conseguiu prender dois 
suspeitos e ainda procura 
mais dois. A vítima tam-
bém aguarda identifica-
ção. CIDADES  Pág.4

Em Rio Preto, o Ministério da Saúde estima que a pre-
valência nos pacientes do SUS é de 24,5%, ou 94.070 
pessoas, no universo de 469.173 habitantes (dados do 
IBGE).  CIDADES Pág.5

EMPREGOS

Balcão 
Itinerante 
está visitando 
mais bairros
CIDADES  Pág.5

GRATUITAS

Olímpia 
oferece aulas 
de aeróbico e 
alongamento
CIDADES  Pág.5 FAVELA

Ministério da Saúde estima 
94 mil hipertensos em Rio Preto

DIA DE COMBATE

NA ESTREIA

RIO PRETO

Idosa é
encontrada 
morta em 
piscina
A polícia investiga a mor-
te de uma idosa  de 76 
anos afogada na piscina 
em sua casa no bairro 
Mansour Daud. Ela teve 
um mal estar na tarde de 
sábado, 24, quando caiu 
e bateu o rosto no chão. 
Nã quis procurar atendi-
mento médico. À tarde, ao 
caminhar a um banheiros 
passou mal e caiu na pis-
cina.           CIDADES Pág.4

Três feridos e 
nove embriagados
Entre os quatro dias de operações, a 
PRF fl agrou 24 ultrapassagens proi-
bidas no trecho rio-pretense da BR 
153. Foram 5 acidentes, com 3 feridos. 
Mais 209 motoristas realizaram o tes-
te de embriaguez, 9 foram autuados .
CIDADES  Pág.4

Divulgação SMCS 

Divulgação Câmara de RP
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COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!
Uma das questões de 

sofrimento psíquico que 
tem aparecido muito em 
consultórios psiquiátricos e 
psicológicos é a Ansiedade!

Trata-se de sintomas 
que o organismo apresenta, 
ou seja, respostas que me-
diante um estímulo que as 
elicia, podem aparecer como 
consequências amenas do 
sentir. Como exemplo, uma 
prova na escola, uma entre-
vista de emprego, a chegada 
de alguém querido, entre 
outras, que são sentidas 
pela pessoa e que podem ser 
superadas mediante apren-
dizado de tolerância à frus-
trações, desde a tenra idade. 

Cada pessoa tem uma 
mistura única de sentimen-
tos que chamam de ansie-
dade, e algumas, poderão 
apresentar características 
que não se adequam per-
feitamente a essa categoria. 
O sentir-se ansioso(a) pode 
então tornar-se complexo, 
com uma sensação mais 
avassaladora de pânico e 
fobias, com manifestações 
autonômicas, que incluem 
sudorese excessiva, frequ-
ência respiratória e cardíaca 
aumentada, diarreia, insô-
nia, tremores e sensação de 
terror. 

Neste caso, faz-se ne-
cessária a intervenção de 
profi ssionais treinados para 
ajudar a pessoa com tais 
desconfortos, podendo ser 
de valor terapêutico e ou 
medicamentoso. 

A ansiedade pode estar 
ligada a um medo consciente 
e tolerável, mas que pode 
mascarar uma preocupa-
ção mais profunda e menos 
aceitável. Poderá também 
ser compreendida como sen-
timento de culpa ou sofri-
mentos agudos relacionados 
a questões e padrões morais 
sociais.

Algumas pessoas podem 
apresentar o sintoma de 
ansiedade e não saber o 
porquê estão se sentindo an-
siosas. Então, a tarefa do(a) 
terapeuta clínico(a) será de 
compreender as origens de 
tais sintomas e oferecer aju-
da psicológica e orientações 
de como aliviá-las.

Ansiedade e medo estão 
intimamente ligados, são 
estados aversivos que podem 
ser engatilhados por uma 
situação ameaçadora, em-
bora o medo seja provocado 
por um estímulo imediato, 
aqui e agora! Já a ansieda-
de emerge de uma ameaça 
futura, que poderá ou não 
acontecer. São percepções 
e sensações que nos deixam 
quase que paralisados. 

Se o medo nos prepara 
para uma reação imediata 
e ou até uma certa paralisia 
diante do fato, o sentimento 
de ansiedade nos motiva a 
evitá-la ou que até a bloqueie 
e não ocorra.

Um exemplo do medo 
seria se dois homens em 
uma moto vierem em minha 
direção, em uma rua solitá-
ria, devo correr? devo parar 

e ficar ali a espera? Essa 
antecipação de consequência 
envolve glândulas, músculos 
estriado, córtex cingulado 
anterior e o córtex pré-fron-
tal. È um comportamento 
interno que regulará minhas 
atitudes de fuga ou esquiva 
dessa situação. 

Podemos comparar a an-
siedade com o luto, que neste, 
teríamos uma reação a uma 
perda passada e a ansiedade 
é uma reação a uma perda 
futura. O sentir-se ansioso 
nos deixa preocupados sem 
saber exatamente o porquê! 
Não se consegue identifi car 
o gatilho pois ele não existe! 
Tal gatilho poderá vir acon-
tecer ou não, mas isso basta 
que fi quemos em estado de 
alerta para uma resposta 
motora de fuga. 

Uma coisa interessante 
seria a impossibilidade de 
se sentir medo sem se sentir 
ansioso, pois ao sentir medo 
começamos a nos preocupar 
com suas consequências, 
com as situações e ou com-
portamentos que nos geram 
tais desconfortos. Portanto 
qualquer incerteza ou impre-
visibilidade podem se tornar 
gatilhos para a ansiedade. 

De todo a ansiedade nos 
é benéfi ca, na evolução das 
espécies ela contribuiu para 
que aprendêssemos a fugir, 
esquivar e até enfrentar nos-
sos problemas de maneira 
que até hoje fazemos isso 
e observamos também o 
mesmo comportamento em 
animais.

Uma dica para você que 
começou ler este artigo, seria 
em estados ansiosos fazer 
um exercício de respiração 
profunda, contando em três 
tempos a inspiração e sol-
tando também em três tem-
pos. Isso ajuda na regulação 
emocional e baixa a taxa de 
excitação corpórea em que 
se encontra.

Nos próximos artigos 
falarei mais um pouco sobre 
este assunto muito pertinen-
te para os dias atuais e darei 
dicas mais explicativas sobre 
como devemos agir para ali-
viar tais sintomas.

Demais terapêuticas em-
basam tal discussão mas aqui 
será pautada sob a ótica da 
Análise do Comportamento. 
Daremos sequência a este as-
sunto em um outro momen-
to, mas se você deseja saber 
mais sobre este assunto nos 
procure! Estamos sempre à 
disposição!

Email: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com 
/instagram: @psi_ana-
listadocomportamento / 
whatsap : (14)997215150.

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

Jovelina Ko�  Auriema, natural de Cambará-PR, faleceu aos 89 anos de 
idade. Era viúva de Sr. Agenor da Rocha Auriema e deixa os fi lhos Renato 
e Helena Aparecida. Será sepultada no dia 25/04/2022, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o Cemitério Parque Jardim da Paz.

FALECIMENTOS E MISSAS

Você sabia que os pro-
blemas com a saúde bucal 
podem trazer grande impacto 
na qualidade de vida das 
pessoas?

Não é por acaso que se 
ouve muito falar que a saúde 
começa pela boca. 

Quando existe algum de-
sequilíbrio na cavidade bu-
cal, pode ocorrer também no 
organismo como um todo. 

Abaixo segue alguns pro-
blemas bucais que podem 
ter consequências graves na 

SAÚDE BUCAL

Importância da saúde bucal e o impacto 
na qualidade de vida das pessoas

Um aspecto muito importante que
geralmente é esquecido pela população e
que não se tem muitas informações é com
relação à limpeza correta é regular da língua

saúde geral do indivíduo:
Problemas gengivais como 

gengivite e periodontite. Além 
das perdas dentais provenien-
tes da mobilidade e reabsor-
ções ósseas, as inflamações 
nas gengivas podem causar 
partos prematuros e diminuir 
as defesas imunológicas.

Cáries dentárias: o não 
tratamento das cáries dentá-
rias podem gerar infl amações 
e infecções nos canais dos 
dentes e as bactérias contidas 
nestes quadros podem ir para 
a corrente sanguínea e até para 
o coração, podendo ser fatais.

Hábitos parafuncionais 
como bruxismo e apertamen-
tos. Além dos grandes des-
gastes dentais com compro-
metimento da estética e da 
sensibilidade dental gerada, 
esses quadros podem levar a 

dores e fadigas musculares, 
dores de cabeça freqüentes, 
dores perto do ouvido (que 
podem ser confundidas com 
problemas otológicos), estali-
dos na articulação e até dores 
na nuca e na cervical. 

Um aspecto muito impor-
tante que geralmente é esque-
cido pela população e que não 
se tem muitas informações é 
com relação à limpeza correta 
é regular da língua. A língua 
é como se fosse um tapete e 
que deve ser limpa sempre e 
com dispositivos adequados, 
como raspadores de língua, 
para que não haja acúmulo de 
bactérias e não se corra o risco 
de ingeri-las. A má higieniza-
ção da língua leva a formação 
da saburra lingual que tem 
um aspecto esbranquiçado e 
é composta por restos alimen-

tares e bactérias. A saburra 
lingual é responsável pela 
halitose (mal hálito), doenças 
cardiovasculares e do sistema 
digestivo.

Portanto, fique sempre 
alerta quanto aos sinais que a 
sua cavidade bucal está dando 
e procure um cirurgião dentis-
ta para o tratamento precoce 
dos problemas apresentados. 
Se não estiver com nenhum 
sintoma ou sinal, procure o 
profi ssional para sua consulta 
preventiva que deve se a cada 
6 meses, pois a prevenção é 
sempre o melhor caminho

S o l a n g e  D e s i d é r i o 
Grillo de Brito

CRO: 56.912
CEO da SB Odontologia 

Integrada 
Endereço:Rua José 

Gregório de Guzzi, 687 
Eldorado

T e l e f o n e :  ( 1 7 ) 
991813738

(17) 3236 7200
Instagram: @clinicas-

bodontologia

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

Receba no� cias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSIMEIRE
BALLESTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

Avaliação das  políticas públicas

As políticas públicas im-
plementadas pelo governo têm 
necessidade de serem acompa-
nhadas de avaliações.

Deve-se enfatizar o conteú-
do das avaliações de políticas e 
programas sociais.

Reafirma-se a posição le-
gítima, segundo a qual a im-
plantação merece tratamento 
singular por parte do avaliador, 
por ser capaz de modificar a 
concepção original de políticas 
e programas.

Assim, para tal fi nalidade, 
não se analisam os percalços 
que se estabelecem na hierar-
quia de poder entre os imple-

ARTIGO

Gilberto Antonio Luiz

Superar crises

Só há uma resposta para 
a dificuldade: suplantá-la 
sobranceiramente. O que nos 
faz vencedores ou derrotados 
é o nosso estado de espírito. 
Quantas cadeias e torturas 
sofreram os adeptos de Jesus, 
marcantemente no início do 
Cristianismo!... No entanto, 
com isso, salvo as exceções 
de praxe, eles cada vez mais 
se fortaleciam.

A História registra: Benito 
Juárez (1806-1872), um dos 
personagens centrais na uni-
fi cação mexicana, lutou para 
integrar a população indígena 
e mestiça à vida nacional e 
defendeu os interesses das 
classes pobres. A fi m de mo-
tivar o povo contra as tropas 
francesas de Napoleão III 
(1808-1873) — mandadas em 

ARTIGO

Paiva Netto

apoio ao monarca do segundo 
Império do México, Maximi-
liano I (1832-1867) —, que 
pretendiam o domínio total 
do seu país, declarou aquele 
que seria o primeiro indígena a 
presidi-lo: “Por causa da nossa 
teimosia em não nos deixar 
subjugar, eles lutam sem futu-
ro, sem esperança de vencer… 
Aquele que não espera vencer 
já está derrotado”.

Vale aqui oportuna refl exão 
do respeitado clínico e político 
brasileiro dr. Adolfo Bezerra de 
Menezes Cavalcanti (Espírito), 
que no dia 11 de abril completa 
122 anos na Pátria Espiritual: 
“Os celeiros dos seres de Boa 
Vontade são abastecidos em 
plenitude pelo processo de 
ligação íntima das criaturas 
com o Criador, sobretudo 

pela Oração e pela Vigilância. 
Portanto, quanto mais pro-
clamarmos o Reino de Deus, 
certamente os silos da Eterni-
dade socorrerão as despensas 
do Espírito encarnado. A Lei 
de Causa e Efeito permanece 
sempre em plena atividade, 
apesar da distração humana 

quanto à Perfeita Justiça das 
Leis Divinas. Pensemos e re-
pensemos constantemente 
sobre a Estratégia de Deus 
acerca de nossas vidas. Todo 
esforço empreendido, decerto, 
tem a sua útil peleja em prol 
da vitória”.

Exato, dr. Bezerra! De ple-
no acordo com o ínclito Benfei-
tor Espiritual, que ainda hoje 
é carinhosamente chamado de 
“o Médico dos Pobres”.

Serviço — O livro A Es-
perança não morre nun-
ca (Paiva Netto), em sua 
versão digital foi lido por 
milhares de pessoas em 
mais de 30 países, ao lon-
go de 2020. Saiba mais 
em www.paivanetto.com/
livros.

mentadores, e sim as condições 
efetivas que caracterizam aque-
les para os quais se destinam 
as políticas e os programas 
sociais.

Procura-se dar ênfase, nas 
avaliações, aos contextos lo-
cais, a partir da percepção dos 
sujeitos envolvidos, uma vez 
que as particularidades desses 
contextos podem interferir 
decisivamente no desempenho 
dos programas.

Convém ao avaliador aven-
turar-se no entranhamento de 
sua própria noção acerca desses 
‘benefi ciários’, reconhecendo a 
condição ativa dos sujeitos que 
demandam as políticas públi-
cas, para representar assim 
maior controle e empodera-
mento da comunidade.

Reafirma-se o caráter de-
mocrático das avaliações, pois a 
sociedade, que fi nancia as ações 
públicas, necessita controlar o 

destino dos recursos.
Esse sentido democrático 

fortalece-se à medida que os 
movimentos sociais fazem suas 
demandas, participam da de-
fi nição de rumos das políticas 
públicas e exercem o controle 
social das ações políticas.

A necessidade de reafir-
mação do caráter democrático 
é evidente num contexto, no 
território brasileiro, que são 
muitas as situações de assis-
tencialismo, coronelismo e 
pelo mandonismo nas relações 
políticas, quando os recursos 
públicos fi nanciam ações que 
favorecem determinados gru-
pos de interesses particulares.

As políticas devem ser ava-
liadas, até para correção dos 
rumos, mas não podem ser 
modifi cadas ao bel prazer do 
detentor do poder. No Brasil de 
hoje as modifi cações ocorrem 
invariavelmente para atender 
as reações idiossincráticas, pes-
soais e grupais, sem supedâneo 
público e técnico.
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Política R$ 215 bilhões
O Twitter anunciou que fechou um acordo 
definitivo para ser comprado pelo
homem mais rico do mundo, Elon Musk

Em Ribeirão Preto
O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou 
a defender o deputado Daniel Silveira 
(PTB-RJ), a quem concedeu graça

Consulta realizada pelo 
Dhoje Interior revela que o 
projeto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que cria Pro-
grama de Pagamento Incen-
tivado (PPI) que concede des-
contos aos contribuintes com 
débitos junto a Prefeitura de 
Rio Preto será aprovado du-
rante sessão desta terça-feira, 
26, na Câmara Municipal. A 
proposta entra na pauta de 
discussão em regime de ur-
gência, ou seja, será analisada 
tanto a legalidade quanto o 
mérito. 

Urgência
A análise ocorre no retor-

no das sessões ordinárias às 
terças-feiras, à partir das 14 
horas e não mais em sessões 

Câmara deve aprovar perdão de até 
100% de juros e multas em novo PPI

SESSÃO HOJE

A análise ocorre no re-
torno das sessões ordi-
nárias às terças-feiras, 
à partir das 14 horas

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

duplas, no período da manhã 
e a tarde. O projeto que prevê 
o perdão de juros e multas 
aos inadimplentes recebeu 
pareceres pela legalidade e 
constitucionalidade das Co-
missões internas da Câmara. 

Emenda
Emenda apresentada pelo 

vereador Paulo Pauléra (PP) 
que aumenta o prazo para 
adesão ao Programa em mais 
30 dias também deverá ser 
aprovada. O texto original 
contribuintes com dívidas 

vencidas até o dia 31 de de-
zembro de 2021 poderão ade-
rir ao Programa e receber 
descontos de juros e multas. 
Pela proposta os pagamentos 
com descontos vão de 2 a 31 
de maio. A emenda amplia o 
prazo prorrogando “por mais 
30 dias”. 

Mais prazo
“Visa auxiliar a população 

na arrecadação das quantias 
para o pagamento a vista, 
parcelado ou reparcelado 
dos débitos. Sendo que com 

pidos e/ou vencidos até o dia 
31 de dezembro de 2021 que 
estejam inscritos ou não em 
dívida ativa; ajuizados ou não; 
parcelados ou reparcelados, 
relativos ao Imposto sobre 
Serviço de Qualquer Natureza 
(ISSQN) retido na fonte; de-
correntes de multa de trânsi-
to; de água e esgoto; relativos 
à dívida de servidores junto à 
Administração Pública; rela-
tivos a multas contratuais e 
aquelas administrados junto à 
Empresa Municipal de Cons-
truções Populares (Emcop).

ADIN

TJ suspende lei que permite parada de 
ônibus em loteamentos de chácaras

ATÉ

100%
DE DESCONTO de 
juros e multas para 
quem optar pelo 
pagamento dos 
débitos à vista

O relator do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo, Ademir Be-
nedito, suspendeu momenta-
neamente lei aprovada pela 
Câmara Municipal de Rio 
Preto que autoriza ônibus do 
transporte coletivo realizar pa-
radas no trajeto ao longo das 
linhas nos loteamentos de chá-
caras do munícipio. 
O projeto de lei de autoria do 
vereador Paulo Pauléra (PP) 
foi aprovado no Legislativo 
no dia 1 de fevereiro, vetado 
pelo prefeito Edinho Araú-
jo (MDB), com derrubada do 
veto pelos vereadores no dia 5 
de abril. 

     Adin
Coube ao prefeito acionar o 
TJ por meio de uma Ação Di-
reta de Inconstitucionalida-
de (ADI), agora acatada pelo 
membro do Judiciário. 
A lei prevê a permissão de di-
versas paradas ao longo do 
trajeto já estabelecido dentro 

dos loteamentos de chácaras 
no município de São José do 
Rio Preto, conforme solicita-
ção do usuário. Em resumo, a 
qualquer momento o usuário 
do transporte poderá acionar 
o motorista para que efetue o 
embarque e desembarque de 
passageiros no perímetro com-
preendido nos loteamentos de 
chácaras. A lei foi promulga-
da pelo presidente da Câmara 
Municipal, Pedro Roberto Go-
mes (Patriota) no último dia 8 
de abril. 
Na ação, Edinho afi rma que 
“cabe ao Chefe do Executivo 
a atividade básica de planejar 
e organizar o serviço público 

municipal de transporte, pos-
tulando-se liminar para susta-
ção do ato normativo até fi nal 
decisão de mérito”. 
“Trata de lei de iniciativa par-
lamentar que versa sobre pla-
nejamento e desenvolvimento 
urbano, funcionamento e or-
ganização da administração, 
em descompasso com o previs-
to na Constituição Estadual”, 
afi rma Edinho no documento. 
O relator do caso, Ademir Be-
nedito solicita que se notifi que 
o presidente da Câmara para 
que preste informações sobre 
a contestação, suspendendo os 
efeitos da lei até julgamento fi -
nal da ação.

TJ suspende lei que permite ônuibus parar em chácaras

JUSTIÇA

Liminar barra horta comunitária 
em áreas públicas de Rio Preto

O Tribunal de Justiça de São 
Paulo concedeu liminar à 
Prefeitura de Rio Preto sus-
pendendo a lei aprovada pela 
Câmara Municipal que obriga 
implantação do Programa de 
Hortas Comunitárias em ter-
renos públicos do município. 
A Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) foi proposta 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB) ao projeto de lei de au-
toria do vereador Renato Pupo 
(PSDB). 
A lei determina que a Prefei-
tura permita o uso de terre-
nos públicos para incentivar 
práticas sustentáveis e de res-
peito ao meio-ambiente; man-
ter terrenos públicos limpos 
e utilizados, criando espaços 
verdes; incentivar a produção 
de alimentos para o autocon-
sumo; aproveitar mão-de-obra 
dos moradores do bairro e in-
teressados; praticar a atividade 
de horticultura que, ao mesmo 
tempo, melhora a qualidade 
do meio ambiente urbano e a 
qualidade de vida das pessoas 
envolvidas, contribuindo para 
a melhoria da saúde física e 
mental, eliminando o sedenta-
rismo e o estresse; a produção 
de adubos orgânicos, através 
de práticas de compostagem de 
materiais orgânicos, coletados 
na comunidade. 
Ainda segundo a lei, a implan-
tação das Hortas Comunitárias 
pode se dar em áreas públicas 

O projeto de lei de 
autoria do verea-
dor Paulo Pauléra 
foi aprovado no 
dia 1 de fevereiro, 
mas vetado pelo 
prefeito Edinho

A proposta entra na pauta de discussão em regime de urgência, ou seja, será analisada tanto a legalidade quanto o mérito

a possibilidade de prorro-
gação, os munícipes terão a 
chance de guardar maiores 
quantias para o pagamento, 
dando efetivo cumprimento 
as obrigações impostas no 
Programa de Parcelamento, 
visando sempre pelo bem 
público e para o benefício de 
nossa cidade”, afi rma Pauléra 

Quais débitos
A concessão de descontos 

pelo PPI será para débitos 
tributários e não tributários 
apurados, celebrados, rom-

municipais e em áreas declara-
das de utilidade pública e ain-
da não utilizadas. “O processo 
de implantação de uma Horta 
Comunitária seguirá os se-
guintes passos: a) localização, 
por parte dos cadastrados, da 
área a ser trabalhada; b) ofi cia-
lização da área junto ao órgão 
gerenciador, após formalizada 
a permissão do uso para o fi m 
determinado nesta lei”, afi rma. 
“Fica proibida a realização de 
qualquer construção na área 
cedida, assim como plantio de 
arvores de grande porte”, diz a 
lei. 
A ocupação dos terrenos não 
assegura qualquer direito aos 
seus eventuais ocupantes, que 
deverão devolvê-los inteira-
mente desimpedidos, no prazo 
improrrogável de 90 dias. O 
autor, vereador Renato Pupo, 

afi rma na lei aprovada que “o 
produto das Hortas Comunitá-
rias poderá ser adquirido pelo 
Poder Executivo para uso na 
Merenda Escolar e também 
atender às entidades assisten-
ciais estabelecidas no Municí-
pio”. 
O TJ acatou a o entendimento 
da Prefeitura afi rmando na de-
cisão que suspendeu a lei por 
meio de liminar que “parece 
criar obrigações para a Admi-
nistração em matéria tipica-
mente administrativa, na me-
dida em que regula ocupação 
de espaço público, ainda que 
com a melhor das intenções. 
Eventual resvalo na responsa-
bilidade fi scal, na medida em 
que os gastos públicos esta-
riam submetidos ao orçamen-
to”, determina o Órgão Cole-
giado do TJ.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Vereador cobra 
novamente 
estado sobre 
mais leitos

O presidente da Câ-
mara de Rio Preto Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) 
protocolou requerimento 
nesta segunda-feira, 25, 
em que solicita ao go-
vernador Rodrigo Garcia 
(PSDB) a ampliação do nú-
mero de leitos hospitalares 
para os municípios que 
compõe a Diretoria Regio-
nal de Saúde-15 (DRS-15) 

A solicitação é mais 
uma entre várias cobran-
ças feitas por vereadores 
da cidade após a revelação 
de que nos últimos dias 
cerca de 103 pacientes 
aguardavam leitos de in-
ternação de Unidades de 
Pronto Atendimento de 
Rio Preto. 

Sem vagas
Atualmente 70 muni-

cípios integram a região 
atendida comandada DRS-
15 e não possuem nenhum 
leito hospitalar disponível 
para atender seus pacien-
tes, sendo obrigatória a 
remoção ao Hospital de 
Base, em Rio Preto, sobre-
carregando ainda mais o 
sistema SUS local. 

“Durante a emergência 
de saúde pública muitos 
dos procedimentos mé-
dicos foram suspensos e 
se acumularam com in-
tenso período de espera 
para cirurgias, consultas 
e exames”, afi rma Pedro 
Roberto.

Da REDAÇÃO

Liminar proibe horta comunitária em espaço púb licos

Divulgação Câmara Municipal de RP

Divulgação SMCS Divulgação SMCS

O Twitter anunciou que fechou um acordo 

Divulgação
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CIDADES Redes sociais
Uma rio-pretense, de 48 anos, caiu 
num golpe no Instagram e teve
prejuízo de R$ 3,8 mil.

No Solidariedade
PM foi acionada por uma vítima de violência 
doméstica que denunciou o ex-marido por 
violação de medida protetiva de urgência

Entre os dias 21 e 24 de 
abril de 2022, a PRF realizou 
a operação Tiradentes em 
todas as rodovias federais do 
país. Seguindo o cronograma 
estratégico para as grandes 
operações, a PRF intensifi-
cou as ações de fiscalização 
e educativas, com o objetivo 
de reduzir acidentes, e con-
sequentemente, o número de 
feridos e mortos. 

Neste feriado de Tiraden-
tes, o foco das fiscalizações, 
além das outras infrações, fo-
ram as ultrapassagens proibi-
das e a embriaguez ao volante. 

Entre os quatro dias de 
operações, a PRF flagrou 24 
ultrapassagens proibidas no 
trecho da BR 153 que passa 
pela região de São José do 
Rio Preto. Em Marília foram 
registrados 41 flagrantes. A 
fiscalização com o etilômetro 
(bafômetro) também foi inten-
sa neste feriado. 

Em Rio Preto, 209 moto-
ristas realizaram o teste de 
embriaguez, sendo que 9 deles 
foram autuados por dirigirem 
alcoolizados. Em Marília fo-
ram realizados 244 testes, com 
2 autuações. 

PRF testa 209 motoristas e flagra nove
embriagados na região de Rio Preto 

FERIADÃO NA BR-153

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Deic prende 
dois suspeitos 
de matar e 
queimar corpo

A PRF registrou 2 ocor-
rências criminais na região de 
Marília neste feriado. Em Rio 
Preto não houve ocorrências. 

Na tarde deste sábado, 
em Guaimbe-SP, um homem 
procurado pela Justiça pelo 
crime de violência familiar foi 
encaminhado para a delegacia 
de Polícia Civil. Além disso, ele 
estava dirigindo com a CNH 
suspensa, o que configura cri-
me conforme o CTB. 

Na tarde deste domingo, 

em São Pedro do Turvo-SP, 
um caminhoneiro embriagado 
perdeu o controle do cami-
nhão e tombou na rodovia. O 
teste do bafômetro apontou 
uma concentração de álcool 
três vezes maior do que a 
permitida. 

Em São José do Rio Preto 
foram registrados 5 acidentes 
neste feriado, com 3 pessoas 
feridas. Em Marília foi regis-
trado 1 acidente, com 1 feri-
do. Não houve mortes neste 

Na manhã desta se-
gunda-feira (25), um 
corpo de um homem foi 
encontrado carbonizado 
próximo à linha férrea de 
Rio Preto, na avenida Phi-
ladelpho Manoel Gouveia 
Neto. 

Após o setor de homi-
cídios da Deic (Divisão 
Especializada em Investi-
gações Criminais) ser cha-
mado no local, os policiais 
passaram a receber infor-
mações dos suspeitos, que 
foram presos por volta das 
11h desta segunda. 

Um dos suspeitos, co-
nhecido como ‘Carras-
co’, foi abordado e por-
tava uma faca. Segundo 
o delegado Alceu Lima, 
Carrasco acabou confes-
sando o crime e disse que 
recebeu como pagamento 
uma porção de crack para 
buscar uma corda para 
amarrar o corpo da vítima 
e outra porção de crack 
para se livrar do corpo, 
mas não matou. 

Um segundo suspeito 
também foi preso, porém, 
não confessou o crime. 
As investigações ainda 
continuam. Outros dois 
homens já foram iden-
tificados, mas ainda não 
foram localizados, acusa-
dos de serem os autores 
do crime. 

A vítima do crime ain-
da não foi identificada, 
pois não portava docu-
mento. O setor de homi-
cídios da Deic aguarda o 
laudo do IML

Em Rio Preto fo-
ram registrados 
5 acidentes 
neste feriado, 
com 3 pessoas 
feridas

FORAM

5
ACIDENTES REGIS-
TRADOS  no feriado 
na região, com três 
vítimas e nenhuma 
morte

Em São José do Rio Preto foram registrados 5 acidentes neste feriado, com 3 pessoas feridas.

NO MANSOUR DAUD

Idosa é encontrada 
morta em piscina

A polícia investiga o que 
aconteceu com a idosa Lourdes 
Maria Augusto Pavin, de 76 
anos, que morreu afogada na 
piscina em sua casa no bairro 
Mansour Daud. 

O caso
Familiares informaram que 

ela teve um mal estar na tarde 
de sábado, 24, quando caiu e 
bateu o rosto no chão. A idosa 
teria se negado a procurar 
atendimento médico. 

Naquela mesma tarde, às 

18h, ao caminhar em direção a 
um dos banheiros que fica no 
fundo da casa, dona Lourdes 
teria passado mal, se desequi-
librado e caído na piscina. 

Na água
Momentos depois parentes 

da vítima, relataram que a 
encontraram na piscina com 
o rosto submerso na água, mas 
não conseguiram retirá-la. 

A PM foi acionada e o mé-
dico dos bombeiros constatou 
o óbito.

feriado.
Acidente
O motorista de um Renault 

Fluence provocou um acidente 
de trânsito na BR-153, na ma-
drugada de sábado, 23, ao ten-
tar fazer uma ultrapassagem 
no sentido SP-MG da pista. 

Segundo a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), o condutor, 
que apresentava sinais de em-
briaguez, viu que um veículo 
trafegava em sentido contrário 
e tentou voltar para sua faixa, 

Idoso apanha de taxista; outro perde R$ 29 mil em golpe
Um aposentado, de 82 

anos, foi agredido após pedir 
um táxi, na madrugada de 
domingo, 24. Ele procurou a 
Central de Flagrantes de Rio 
Preto para registrar o caso. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima estava na 
formatura de seu filho em um 
clube, localizado na rodovia 
Washington Luís, e solicitou 
uma corrida até um hotel 

na Avenida Francisco das 
Chagas Oliveira. 

Ao chegar no destino o 
taxista cobrou R$ 60 e o idoso 
achou o valor alto, sendo que 
o taxímetro indicava R$ 30. 

O motorista falou que o 
preço era aquele mesmo, des-
ceu do carro e deu vários socos 
no braço esquerdo da vítima, 
provocando lesões. 

Ao sair correndo para 

pedir ajuda, o aposentado 
deixou cair sua CNH e R$ 
300. O caso será investiga-
do pelo 5º DP rio-pretense. 

Golpe
Um rio-pretense, de 72 

anos, teve um prejuízo de R$ 
29.992,92 ao ser enganado 
por um golpista dentro de uma 
agência bancária, na avenida 

Potirendaba, na manhã deste 
domingo, 24. 

À polícia, ele contou que foi 
efetuar o pagamento da fatura 
do seu plano de saúde, mas 
como o documento estava mo-
lhado teve dificuldades para 
enxergar os números, sendo 
que neste momento apareceu 
um desconhecido que se ofe-
receu para ajudá-lo. 

Pouco depois, ao tirar um 

VÍTIMAS

extrato, o idoso descobriu que 
sua conta estava bloqueada. 
O aposentado foi para outra 
agência, onde havia terminal 
com acesso à biometria, e veri-
ficou que havia caído em golpe, 
tendo sido transferidos quase 
R$ 30 mil de sua conta. O caso 
será investigado pelo 5º DP.

Colaborou – Sarah 
BELLINE

FLAGRANTE

GCM apreende 
moto com menores

Em patrulhamento no Jar-
dim Felicidade, em Rio Preto, 
neste domingo, 24, guardas 
civis municipais apreenderam 
uma Honda CG 125 que estava 
sendo empurrada por dois me-
nores, de 16 e 17 anos. 

À corporação, os adoles-
centes disseram ser usuários 
de drogas e que tinham pago 
R$ 80 pelo veículo. 

Segundo o infrator mais 
novo, ele chamou o amigo para 
darem uma volta, mas a moto-
cicleta apresentou problemas 

mecânicos. 
No Plantão, a dupla foi ouvi-

da e liberada para seus respon-
sáveis legais. A moto foi enca-
minhada para o pátio de Cedral. 

TRÂNSITO

Motociclista bate 
e está intubado

Um jovem, de 26 anos, fi-
cou gravemente ferido na noite 
deste domingo, 24, após bater 
sua motocicleta na traseira de 
uma caminhonete, na avenida 
Antônio Antunes Júnior, em 
Rio Preto. 

À Polícia Militar, o moto-
rista disse que estava saindo 
de uma farmácia, localizada 
na via, quando sentiu e ouviu 
o impacto da batida. 

O motociclista foi socorrido 
até o Hospital de Base, onde 
passou por exames e foi intu-

bado. As investigações do caso 
seguem por conta do 4º DP. 

Colaborou – Sarah 
BELLIN

mas perdeu o controle do car-
ro, rodou na rodovia e colidiu 
contra o caminhão, fazendo-o 
tombar na pista. 

O caminhão estava car-
regado de bags com farinha 
de trigo. Os dois motoristas 
sofreram ferimentos leves, 
sendo encaminhados para o 
PS de Nova Granada. 

O condutor do Fluence 
recusou-se a realizar o teste 
do bafômetro e foi conduzido 
para o DP de Nova Granada.

Arquivo DHojeArquivo DHoje

Divulgação
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Olímpia oferece aulas gratuitas de aeróbica e alongamento

Nesta terça-feira (26) come-
mora-se o Dia Nacional de 
Prevenção e Combate a Hiper-
tensão Arterial. Doença silen-
ciosa, muitas vezes ela é fatal. 
Apenas exames preventivos 
definem o diagnóstico. Se ele 
for precoce, possibilita trata-
mento e, em muitos casos, o 
controle da doença.  
O Ministério da Saúde estima 
que cerca de 30% da popu-
lação brasileira é acometida 
pela doença. São 38 milhões 
de pessoas. Grande parte não 
imagina que é portadora. 
Quando a pressão fica des-
controlada, ela afeta diversas 
partes do corpo, em especial o 
coração. Também resulta em 
diversas complicações, como 
problemas de circulação, le-
vando ao infarto ou acidente 
vascular cerebral (AVC). 
Em Rio Preto, o Ministério 
da Saúde estima que a preva-
lência nos pacientes do SUS 
cadastrados nas 28 Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) é 
de 24,5%, ou 94.070 pessoas, 
no universo de 469.173 habi-
tantes (dados do IBGE). São 
17.243 homens e 25.507 mu-
lheres, segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde. Não há 

Rio Preto possui 94 mil 
hipertensos, estima Saúde

DIA DE COMBATE

Incor faz exames pre-
ventivos na praça 
do Vivendas 
para combater a 
Hipertensão Arterial

informações sobre pacientes 
cobertos por planos de saúde 
(medicina suplementar).

      PitStop
Para marcar a data, fazer 
medição de pressão e dar 
orientação para hipertensos 
e pessoas com potencial para 
desenvolver a doença, o In-
cor Rio Preto vai realizar uma 
ação para atendimento rápi-
do, chamado de “PitStop de 
Combate a Hipertensão”.

Terá uma tenda colocada na 
praça do Vivendas, nesta ter-
ça-feira, e vai atender das 7h 
às 10h da manhã e, no perí-
odo da tarde, das 16h às 19h. 
O local foi escolhido porque é 
um tradicional ponto de prá-
tica da atividade física e de 
grande movimento. Profissio-
nais estarão à disposição para 
os interessados em fazer um 
“PitStop” para aferir a pressão 
e saber se estão com a saúde 
em ordem. 

A Hipertensão Arterial é uma 
doença silenciosa e muitas ve-
zes fatal, apenas com exames 
preventivos é possível realizar 
o diagnóstico de maneira pre-
coce e eficiente, possibilitando 
um tratamento e o controle da 
doença. 
Existem diversos fatores de 
risco que podem agravar ou 
aumentar a chance de desen-
volver a Hipertensão Arterial. 
Alguns deles não são contro-
láveis como histórico familiar.

GRATUITAS

Olímpia oferece aulas de 
aeróbica e alongamento

Uma parceria entre as 
secretarias de Assistência 
Social e Esporte, Lazer e 
Juventude oferece a partir 
desta segunda-feira (25), 
aulas gratuitas de aeróbica 
e alongamento aos mora-
dores da Estância Turística 
de Olímpia. O objetivo é 
proporcionar saúde e quali-
dade de vida com as práticas 
esportivas, aos adolescentes, 
adultos e idosos do muni-
cípio, principalmente aos 
atendidos nos equipamentos 
sociais e frequentadores do 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
- SCFV. 

Aulas
As aulas serão minis-

tradas por professores es-
pecializados da secretaria 
de Esporte e realizadas nos 
Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), 
em dias e horários alterna-

dos, possibilitando assim 
maior abrangência de parti-
cipantes, em diversos bair-
ros da cidade. As aulas são 
gratuitas e abertas a toda a 
população. 

Para adolescentes a par-
tir de 16 anos e adultos de 
ambos os sexos, serão re-
alizadas aulas de aeróbica 
com exercícios ritmados, 
que ocorrerão no CRAS III 
– Jardim Paulista, às terças 
e quintas-feiras, das 8h às 9h 
e, no CRAS II – São José, às 
terças e quintas-feiras, das 
19h às 20h. 

Para os idosos, serão 
oferecidas aulas de alon-
gamento, que possibilitam 
maior qualidade de vida e 
inúmeros benefícios à saúde. 
A atividade estará disponível 
no CRAS III – Jardim Pau-
lista, às segundas-feiras, das 
13h30 às 14h30; no CRAS 
II – São José, às quintas-
-feiras, das 13h30 às 14h30; 
e no Núcleo das Cohab I e II, 
defronte à UBS, às terças-fei-
ras, das 14h às 15h.

A Prefeitura entrou com 
uma ação na Vara da Fazenda 
Pública para obter a imissão 
de posse (a escritura) da área 
onde está parte da Favela Vila 
Itália para iniciar a urbani-
zação. Na ação, ela alega que 
os proprietários Téo Ferrei-
ra Zanelato, Cláudia Regina 
Grandisoli Agostinho e Bill 
Ferreira Zanelato concordam 
com desapropriação e autori-
zam a transferência imediata 
da área para o município. 

Eles não concordam com o 
valor definido pela Comissão 
Permanente de Avaliação de 

FAVELA VILA ITÁLIA

Justiça decide sobre imissão de posse
Imóveis do município, e se 
reservam no direito de deman-
dar no Poder Judiciário valor 
superior. A comissão entendeu 
que a área de 25.729,80 metros 
quadrados vale, a preço de 
mercado, R$ 676.961,04. Os 
proprietários querem mais, 
mas não fazem objeção quanto 
à desapropriação imediata. Ela 
está situada na região Norte. 

Imissão
Caso a Vara da Fazenda 

autorize a imissão, o 1º Oficial 
de Registro de Imóveis emite a 
escritura em favor do municí-
pio e ela poderá começar a ur-
banização. A Favela Vila Itália 

foi erguida em terra do municí-
pio e o restante na área objeto 
da desapropriação judicial. 
Diante da concordância dos 
proprietários, a Prefeitura diz 
que o seu pedido é totalmente 
procedente. Se for atendida, 
torna-se proprietária da área 
mesmo antes da decisão final 
da desapropriação.

Perito
Caso o perito judicial en-

tenda que o valor de mercado é 
outro, a Prefeitura terá que pa-
gar a diferença. Caso contrário, 
fica valendo o valor proposto 
pela Comissão. Para isso, a 
Prefeitura se dispõe a fazer o 

depósito judicial dos R$ R$ 
676.961,04, imediatamente.

Urbanização
O objetivo da Prefeitura 

é urbanizar o bairro e esti-
ma que o custo seja de R$ 
7 milhões. Ela recebe ajuda 
do Lide Noroeste Paulista. O 
Lide Noroeste também ajuda 
com arrecadação. Organiza 
a adoção de famílias por em-
presas e empresários. Além 
de empresários, o estado e o 
município bancam o projeto. 
Após a conclusão das casas 
de alvenarias, as famílias vão 
pagar uma prestação que ainda 
não está definida.

Em Rio Preto, o Ministério da Saúde estima que 24,5% dos pacientes SUS são hipertensos
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PROGRAME-SE

Unimed Rio Preto promove manhã de 
atividades gratuitas no próximo sábado

Uma manhã repleta de 
saúde, qualidade de vida e 
atividades para toda a família. 
Assim será o evento “Gostoso 
Mesmo É Viver Bem”, que a 
Unimed São José do Rio Preto 
realiza no dia 30 de abril, sába-
do, entre o Júpiter Olímpico e o 
Sesi, das 7h30 às 11h30. 

Aberto
Aberto a toda população, 

ele tem por objetivo oferecer 
diversas atrações totalmente 
gratuitas como aulas de Yoga, 
caminhada,  alongamento, 
treino funcional e Zumba, 
orientações com profissionais 
da Medicina Preventiva sobre 

alimentação, hipertensão, taba-
gismo, exercícios físicos, além 
de Oficina do Sal e muito mais. 

Outra atividade que irá cha-

NOS BAIRROS

Balcão de Empregos 
Itinerante mais tem 
atividades esta semana

O Balcão de Empregos 
Itinerante está nesta segunda-
-feira, 25, no CRAS Lealdade 
e Amizade, que fica na rua 
Geraldo de Paiva Ferreira, 550, 
no Residencial Amizade. O ser-
viço promove cadastramento e 
impressão de currículos, atua-
lização de cadastro no sistema 
do Balcão de Empregos e en-
caminhamento a mais de 500 
oportunidades de trabalho. 

Também há 43 vagas para 
estágios em áreas como peda-
gogia, finanças, engenharia e 
para ensino médico. 

Ainda nesta semana, na 
quinta-feira (27), a unidade 
móvel estará no CRAS São 

Deocleciano. O atendimento é 
feito sempre das 9h30 às 16h. 
A agenda completa está  no site 
da prefeitura.

A Prefeitura pede na Justiça a escritura das terras da Vila Itália
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mar atenção de todos será uma 
feirinha de frutas e legumes. 
Para adquirir os produtos, os 
participantes deverão partici-

par de uma das aulas que serão 
oferecidas durante a manhã. 

A quantidade de calorias 
perdidas com a atividade, po-
derá ser “trocada” pelos ali-
mentos, como se fosse uma 
moeda. Assim, quem perder 
300 calorias, por exemplo, terá 
essa quantidade para trocar 
por produtos. Uma forma lú-
dica de incentivar o esporte e 
a alimentação saudável. 

Inscrições
Para participar das ativida-

des do evento, basta se inscre-
ver previamente por meio do 
site www.unimedriopreto.com.
br, até o dia 29 de abril. Além 
da participação, os inscritos 
irão ganhar ainda uma ecobag 
especial.

Da REDAÇÃO
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Unimed promove sabado manhã de atividades
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Série A3 do Paulista
O Votuporanguense venceu o 
São José por 1 a 0 e se classificou 
para as semifinais da Série A3

Serie B do Brasileiro
O Novorizontino recebe a Chapecoense 
nesta terça-feira (26), às 19h, pela
Série B do Campeonato Brasileiro

A triatleta rio-pretense, 
Marilza Saldanha, da Briani 
Assessoria Esportiva,  foi 
a grande campeã deste do-
mingo (24) no Ironman 70.3, 
em Florianópolis. Ela fez o 
tempo de 5h35m23s nos 1.9 
km de natação, 90 km de ci-
clismo e 21.1 km de corrida e 
com isso garantiu vaga para 
o Campeonato Mundial 70.3 

EM FLORIANÓPOLIS

Rio-pretense fatura o 
Ironman e vai ao Mundial

Cadeirante rio-pretense fica com vice 
em duplas no torneio internacional

que será em San George, nos 
EUA.

“Foram dois anos sem 
fazer a prova e não tinha 
muita expectativa de pegar 
pódio. Estava bem focada nos 
meus tempos e fui até o fim, 
bem concentrada, com força. 
Estou muito contente com o 
resultado”, afirmou Marilza 
que agora se prepara para a 
disputa do Ironman Brasil, 
no final de maio, também em 
Florianópolis.

O cadeirante rio-pretense Ke-
nnedy Martins de Sousa, do 
Clube Amigos dos Deficien-
tes (CAD/Smel/Vetnil), ficou 
com o vice em duplas neste 
domingo (24), no Uberlândia 
Weelchair Tennis Open 2022. 
A competição de tênis adapta-
do foi realizada no Praia Clu-
be, em Uberlândia. O torneio 
faz parte do circuito mundial 
de tênis em cadeira de rodas 

da Federação Internacional 
de Tênis (ITF). 

     Colombiano
Kenedy, único atleta da região 
presente no torneio, fez du-
pla com o colombiano Fábio 
Padilla e acabou perdendo na 
final para os principais favori-
tos da competição, os brasilei-
ros Paulo Renato de Andrade 
e José Roberto Marcello, por 
2 sets a 1. Pela chave de sim-
ples, Kennedy acabou caindo 
na primeira rodada. 

“Estou muito feliz em voltar a 
competir depois desse tempo 
parado e anda conquistar essa 
colocação. Foi um torneio de 
alto nível, com atletas de vá-
rios países e ter representa-
do minha cidade é motivo de 
muito orgulho. Agora é trei-
nar forte e focar nos proximos 
torneios”, afirmou o paratleta. 
Kenedy já está se programan-
do para disputar outras etapas 
do ITF, que devem ocorrer 
em Florianópolis, Londrina e 
Santos.

Cadeirante rio-pretense fica com vice em duplas no torneio internacional de tênis

Rio-pretense fatura o Ironman em Florianópolis 
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O América iniciou a Segunda 
Divisão do Campeonato Pau-
lista (Bezinha) sofrendo uma 
goleada fora de casa neste do-
mingo (24). Jogando contra a 
Inter de Bebedouro, o Rubro 
foi superado por 4 a 1 e come-
ça a competição na lanterna 
do grupo 1. 
O primeiro tempo doi de do-
mínio total da equipe da Inter 
de Bebedouro. Logo aos seis 
minutos, Johny Marcos avan-
çou pela esquerda e dividiu 
com os defensores do Améri-
ca. A bola acabou espirrando 
e sobrando para Pedro Bartoli 
dentro da pequena área mar-
car. Os mandantes aumenta-
ram a vantagem aos 30 minu-
tos aproveitando um erro na 
saída de bola do Rubro, que 
deixou Gustavo Ovelha na 
cara do gol para aumentar. 
No segundo tempo, o Amé-
rica conseguiu descontar aos 
28 minutos com Alexandre 
cobrando pênalti. Porém, 
dez minutos depois, a Inter 
de Bebedouro marcou mais 

AMÉRICA GOLEADO E SEM TÉCNICO
FUTEBOL

dois gols em sequência. Em 
contra-ataque, Adson Júnior 
avançou pela esquerda e ba-
teu cruzado para fazer o ter-
ceiro. Um minuto depois, a 
Inter cobrou escanteio e Thia-
go marcou contra ao tentar 
cortar o cruzamento, fechan-
do a goleada. 
O América volta campo no 
sábado (30) para enfrentar o 
Fernandópolis no Teixeirão. 
Já a Inter de Bebedouro enca-
ra o Penapolense fora de casa 
no domingo (1).  

     Demissão
Após a derrota na estreia, o 
técnico Netto Gonçalves pe-
diu demissão do América. O 
treinador assumiu a equipe 
ainda na pré-temporada de-
pois da saída do português 
Tiago Miguel e se desligou 
do clube com apenas um jogo 
oficial realizado a frente do 
Rubro. 
Em um comunicado, o treina-
dor afirmou que motivo da de-
missão é por motivos pessoais 
e agradeceu a diretoria, joga-
dores e membros da comissão 
técnica. “Tal decisão se dá por 
motivos pessoais, não tendo 
nenhuma relação com o resul-
tado ou desacordo com qual-
quer membro da instituição 
América F.C. Desejo sucesso 
a todos e sempre estarei na 
torcida”, diz o técnico em um 
trecho do comunicado. 
Segundo o presidente do 
América, Luiz Donizette Prie-
to, o Italiano, quem assume a 
equipe na sequência da com-
petição é o treinador João 
Santos. O técnico foi auxiliar 
de Rodrigo Fonseca no Rio 
Preto durante a disputa da Sé-
rie A3 neste ano e comandou 
o Jacaré em 2021.

Após a derrota na estreia, o técnico Netto Gonçal-
ves pediu demissão do América. O treinador assu-
miu a equipe ainda na pré-temporada depois da 
saída do português Tiago Miguel e se desligou do 
clube com apenas um jogo oficial

Após a derrota na estreia, o técnico Netto Gonçalves pediu demissão do América; em comunicado alegou motivos pessoais

Santos vence a 
assume a liderança 
do Brasileirão

O Santos venceu o Amé-
rica-MG por 3 a 0 pela ter-
ceira rodada do Brasileirão 
neste domingo (24). Com o 
resultado, o Peixe superou 
o Atlético-MG no saldo de 
gols e assumiu a liderança 
do campeonato mais disp-
tado do país. Os gols do 
alvinegro, que dominou 
toda a partida e não teve di-
ficuldades de vencer,  foram 
marcados por Marcos Leo-
nardo e Vinicius Zanocelo, 
duas vezes.

O Corinthians joga nesta 
terça-feira (26), às 21h30, 
em casa contra o Boca Ju-
niors pela Libertadores. 
O Timão tenta superar a 
goleada sofrida diante do 
Palmeiras no fim de semana 
e conquistar a segunda vitó-
ria seguida na competição 
continental. O grupo do al-
vinegro é o mais embolado, 
com todos os times com três 
pontos. 

Corinthians 
enfrenta o Boca na 
Libertadores

PEIXE

TIMÃO

Vinici us LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Weilers conquista segunda vitória

O time de futebol america-
no do Rio Preto Weilers viajou 
até Franca neste domingo (24), 
para enfrentar o Leme Lizards 
em rodada dupla da SPFL e 
saiu com a vitória, por 45 a 7. 
A próxima partida do Weilers 
será em casa no dia 15/5 con-
tra o Scelta Guardians. O local 
será anunciado em breve. 

A partida começou com a 
posse de bola para a equipe de 
Leme, mas a defesa rio-preten-
se fez um excelente trabalho e 

conquistou uma interceptação 
com seu CB Alexandre Abreu. 
Na sequência, o ataque do 
Weilers foi a campo e conse-
guiu abrir o placar com um 
field goal (chute) do kicker, 
Adolfo Braga – 3x0 Weilers. 

No primeiro tempo da par-
tida, o Weilers pontuou mais 
duas vezes em jogadas de 
corrida do quarter back norte-
-americano, Cody Lamoreaux, 
e o kicker Adolfo garantiu os 
pontos extras – 17x0 Weilers. 

A equipe de Limeira des-
contou no fim do primeiro 
tempo em uma jogada de passe 

e os times foram para o inter-
valo com o placar em 17x7. 
 
Já no segundo tempo, a defesa 
do Weilers continuou sendo 
dominante e o ataque conse-
guiu encaixar mais variedades 
de jogadas. Primeiro em um 
belo touchdown em jogada de 
corrida do WR, João Mendes, 
e conversão de dois pontos em 
passe de Cody para Renato – 
25x7 Weilers. 

Depois foi a vez de Igor Ro-
gue receber um passe de Cody 
para ampliar o placar. A ten-
tativa de dois pontos falhou e 

SP FOOTBALL LEAGUE
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Divulgação

O América volta 
campo no sábado 
(30) para enfrentar 
o Fernandópolis 
no Teixeirão. Já a 
Inter de Bebedouro 
encara o Penapo-
lense fora de casa 
no domingo (1)

o placar foi para 31x7 Weilers. 
O ataque do Weilers se-

guia pressionando a equipe 
de Leme e anotou mais um 
touchdown corrido, mas dessa 
vez com o running back Pedro 
Guimarães e o ponto extra foi 
bem sucedido com o kicker 
Adolfo – 38x7 Weilers.

E antes do cronometro 
encerrar o QB Cody conseguiu 
lançar mais um passe para 
touchdown, novamente com 
o recebedor Igor Rogue e o 
kicker Adolfo deu os números 
finais do placar: Weilers 45 x 
7 Lizards.

Muller Merlotto Silva

Divulgação
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         Encanto conta a história de uma família extraordinária, os Madrigais, que vivem escondidos nas
montanhas da Colômbia, numa casa mágica, numa cidade vibrante, em um lugar maravilhoso, encantado
chamado Encanto. A magia do Encanto abençoou cada criança da família com um dom único de super força
para curar... cada criança, exceto uma, Mirabel. Mas quando ela descobrir que a magia que cerca o Encanto
está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal comum, pode ser sua excepcional família.
Encanto
Produção: Walt Disney Studios
Lançamento: 25 de Novembro de 2021
Onde assistir: Disponível no Disney +

Caipira vendo TV
Um caipira chega à casa
de um amigo que estava
vendo TV e pergunta:
— E aí, firme?
E o outro responde:
— Não, futebor!

Distraído
Joãozinho entra
desesperado em casa,
chamando por sua mãe.
- Mamãe, mamãe. Os
meninos na escola
estão me chamando de
distraído.
A mulher olha indignada
para o garoto e
responde:
Joãozinho, já é a
segunda vez que isso
acontece. Você mora na
casa ao lado!

Piolhos
Dois piolhos estavam na
careca de um senhor,
quando um, vira para o
outro, e diz:
- Vamos embora
Alfredo, o piso aqui é
muito escorregadio!

Mosquito
Uma mãe mosquito diz
aos seus filhos:
- Tenham muito cuidado
com os humanos, eles
querem nos fazer mal.
- Isso não é verdade,
Mamãe.
- Como não?
- Ontem um deles
passou a tarde inteira
me aplaudindo.

facebook.com/hrecreio leandroferreiraprof@gmail.com 232 - abril de 2022
Leandro Ferreirs é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 
mestre em Educação.

Edição: 

Um divertido brinquedo que está fazendo
sucesso com os pequenos. O Cacto possui
diversas músicas, dança e repete tudo o que
você fala. Este brinquedo ajuda na estimulação
da fala, do brincar e dançar com música e pode
ser  usado como decoração;
Ele canta, dança, brilha e imita os sons que
escuta.
COMO RECARREGAR?
O Cacto funciona via bateria, então basta
colocar o cabo USB e deixar carregar por 3
horas, e ligar o brinquedo na parte inferior.
(ON/OFF).

À beira de uma floresta encantada, um
monstro assustador encontra um estranho
objeto, que ele cheira e lambe. Não tem gosto
de nada! Com raiva, joga-o no chão. No
entanto, esse objeto admirável vai mudar
completamente sua vida e seu humor. Uma
história engraçada, surpreendente e tocante
sobre a magia dos livros e o prazer da leitura.
Autora: Lili Chartrand
Editora: SM
Número de páginas: 36

Siga a seta e encontre o presente:

Cacto dançante
O Monstro que Adorava Ler

Uma aventura encantadora!
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RESOLUÇÃO Nº 1.272 
De 19 de abril de 2022 

 
Cria o “Painel Parlamento Regional Metropolitano” 
nas dependências da Câmara Municipal. 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do 

Rio Preto, Estado de São Paulo: 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte 

Resolução:  
 
Art. 1º Cria o “Painel Parlamento Regional Metropolitano” nas dependências da 

Câmara Municipal de São José do Rio Preto/SP, com o intuito demonstrar a importância da 
participação legislativa no fortalecimento da Região Metropolitana.  

 
Art. 2º O painel deve ser colocado em local de fácil visibilidade, contendo o mapa da 

Região Metropolitana de São José do Rio Preto e as cidades que integram o Parlamento 
Regional Metropolitano, medindo 2,0 m por 3,0 m. 

    
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

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

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara 

 
Projeto de Resolução nº 005/2022 
Aprovado em 19/04/2022, na 26ª Sessão Ordinária. 
Registrado na Diretoria Legislativa da Câmara e 
Publicado no Jornal Oficial do Legislativo 
 
 
  Jorge Gimenez Berruezo 
          Diretor Geral 

 
Autoria da propositura:  

Mesa Diretora 
rfg/ 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
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Jorge Menezes – Vereador PSD 
Rua Silva Jardim, 3357 – Centro – CEP 15010-060 – São José do Rio Preto/SP 
jorgemenezes@riopreto.sp.leg.br  - tel. (17) 3214-7770/3214-7771 
 

Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Complementar Nº 33/2017 
 
Altera a ementa e art. 1º do Projeto de Lei Complementar nº 33/2017. 
 
Dê-se a seguinte redação à ementa do Projeto de Lei Complementar: 
“Dispõe sobre a suspensão por 3 (três) anos de qualquer inclusão de área no Perímetro Urbano 
do Município.” 
 
Dê-se a seguinte redação ao art. 1º do Projeto de Lei Complementar: 
“Art. 1º - Fica proibida qualquer inclusão de área no Perímetro Urbano do Município de São José 
do Rio Preto – SP até o fim de 2024.” 

 
SALA DAS SESSÕES “DEPUTADO BADY BASSITT”, 

19 de abril de 2022. 
JORGE MENEZES 
Vereador - PSD 

 
JUSTIFICATIVA: 
A presente emenda tem o objetivo de corrigir o período de proibição do projeto. Portanto, é de 
extrema importância a aprovação dessa emenda pelos nobres pares. 
 

  

CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 05/2022 
(27ª Sessão Ordinária –  26/04/2022) 

 
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 foi protocolizado o 
requerimento de Urgência Especial descrito em sequência abaixo, nos termos do inciso II, art. 
141, da Resolução nº 712/90,  para deliberação do projeto a que se refere em 1ª e 2ª discussão e 
votação – legalidade/mérito - na 27ª Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 26/04/2022. 

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

01 – 538/22      12 (doze) Vers.   Projeto de Lei Complementar nº 11/22,     do  EXECUTIVO,  

que dispõe sobre o Programa de Pagamento Incentivado – PPI.  

(QUÓRUM:  MAIORA ABSOLUTA) 
 

Diretoria Legislativa 
20 de abril de 2022 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretor Legislativo 

 
DL /mmg 
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27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
26 DE ABRIL DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 

 
ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
01 – 20/21 – VER. ELSO DRIGO FILHO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre o Centro Integrado de Educação, Ciência e Cultura "Dr. Aziz ASaber" – CIECC e dá 
outras disposições. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
02 – 41/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Altera o artigo 1º da Lei nº 14.136, de 25 de fevereiro de 2022, que denominou a UBS. 
(QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
 
03 – 56/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT  
Dispõe sobre abertura de Créditos ao Orçamento Fiscal do Município, conforme especifica. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
04 – 293/21 – VER. JOÃO PAULO RILLO – 2ª DISC./VOT 
Altera o art. 4º da Lei Municipal nº 10.205, de 5 de setembro de 2008, que dispõe sobre a criação do 
Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, para adequá-lo às disposições da Lei Estadual nº 
3.201, de 23 de dezembro de 1981. (QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)   
 
05 – 413/21 – VER. JORGE MENEZES – 2ª DISC./VOT 
Permite a ligação de água e instalação de hidrômetro em áreas verdes revitalizadas e mantidas por 
particulares. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
06 – 12/22 – VER. CEL. JEAN CHARLES O.D.SERBETO – 1ª DISC./VOT(COM EMENDA) 
Dispõe sobre a criação de plataforma virtual para o acompanhamento das obras da Prefeitura do 
Município de São José do Rio Preto -SP e da outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)   
 
07 – 31/22 – VERª. JÉSSICA DAIANA DE OLIVEIRA – 1ª DISC./VOT (COM EMENDAS) 
Dispõe sobre a isenção temporária de pagamento da tarifa nas linhas urbanas de ônibus às mulheres 
vítimas de violência, no âmbito do Município de São José do Rio Preto, e dá outras providências. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
08 – 07/22 – VERª KARINA CAROLINE – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a instituição do prêmio “Mulheres Notáveis” e dá outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA).   
  
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL                  
IV – VOTAÇÃO SECRETA 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara – 20/04/2022 

Resolução 002/2022 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BADY 

BASSITT, no uso de suas atribuições legais e por maioria absoluta de seus membros; 

R E S O L V E: 

Dispor sobre a Captação de Recursos Financeiros ao Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, com base no Art. 260 da Lei No 8.069/90 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Definições, Objetivos e Orientações 

Art. 1º Esta resolução tem o objetivo de normatizar a apresentação de projetos com 

fins de captação de recursos financeiros, destinados ao atendimento de crianças e 

adolescentes, tendo como objeto os seguintes eixos de atendimento: 

I. Controle Social e Sistema de Garantia de Direitos; 

II. Direito á Vida e a Saúde; 

III. Direito a Liberdade, Respeito e Dignidade;  

IV. Direito a Convivência Familiar e Comunitária; e 

V. Direito a Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

Do Processo de Manifestação Público de Interesse 

Art. 2º O CMDCA por meio de sua presidência, abrirá manifestação pública visando 

comunicar a todas as OSC com inscrição regular no CMDCA, que desejarem apresentar 

projetos para viabilização de recursos financeiros buscando a execução de atividades 

compreendidas nos eixos determinados por esta Resolução, que deverá conter no 

mínimo: 

I. Prazo para inscrição; 

II. Prazo para avaliação; e 

III. Divulgação de Resolução com a decisão e os projetos por eixos aprovados. 

Art. 3º A manifestação será publicada em Diário Oficial do Município e enviado a todas 

as OSC’s, que poderão apresentar propostas de acordo com os eixos definidos nesta 

Resolução. 

Art. 4º Os projetos deverão ser apresentados por meio de protocolo junto a 

presidência do CMDCA. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita 
Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais que lhes foram conferidas por lei, CONVOCA os seguintes candidatos 
aprovado no CONCURSO PUBLICO  n° 01/2019, para preenchimento de 
vagas disponíveis  Temporárias de EDUCADOR INFANTIL, a comparecerem 
no Dep. Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 
364, Centro, no prazo de 3(três) dias úteis a contar da data de publicação deste 
Edital, no horário das 12:00 às 18:00 horas. 
 
Nº Insc: 1409700 PAULA ROCHA DOS SANTOS           classificação: 61ª 
Nº Insc: 1385267 LARISSA CRISTINA GONCALVES    classificação: 62ª 
 

Mirassolândia, 25 de Abril de 2.022 
 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
Prefeita Municipal. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - São requisitos para a OSC protocolar projetos: 

I. Estar registrada e dispor de regularidade administrativa no CMDCA; 

II. Ter capacidade técnica comprovada do programa ou projeto para o qual solicita 

recursos. 

Do Certificado para Captação de Recursos Financeiros 

Art. 5º O Certificado para Captação de Recursos Financeiros através do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, tem a finalidade de 

autorizar as OSC’s a realizarem a captação de recursos financeiros junto as pessoas 

físicas e jurídicas, contribuindo para o financiamento de projetos priorizados e 

aprovados pelo CMDCA. 

Art. 6º A concessão do Certificado e liberação de recursos são de competência do 

CMDCA através de deliberação em plenária. 

Art. 7º A pessoa física ou jurídica que deseja fazer a sua destinação nos termos da 

legislação vigente, deverá escolher os eixos que possuem projetos aprovados pelo 

CMDCA.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso houver mais de um projeto destinado ao eixo escolhido 

pelo destinatário, caberá ao CMDCA, decidir sobre a destinação final dos recursos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O Certificado será nominativo em favor da OSC e fará 

referência ao nome do projeto aprovado, valor, percentual a ser retido e vigência da 

autorização. 

Art. 8º A concessão do Certificado deverá ser requerida junto ao CMDCA, podendo 

cada OSC ter projetos simultaneamente aprovados desde que não disponham do 

mesmo objeto. 

Art. 9º O Certificado terá a validade de até 12 meses para captação de recursos, 

podendo a liberação e a utilização dos recursos ocorrer concomitante ao prazo de 

captação. 

Da Aprovação Dos Projetos 

Art. 10 A aprovação do projeto dependerá de sua relevância em favor de crianças e 

adolescentes e deverá estar de acordo com as políticas priorizadas pelo CMDCA nos 

termos desta Resolução. 

Art. 11 O projeto será analisado pelo CMDCA, que pode a seu critério solicitar ao 

Poder Executivo Municipal, profissional com capacidade técnica para apoio e análise 

documental, sendo respeitada a ordem de protocolo e avaliado em sessão plenária em 

até 60 dias a partir do protocolo. 

Art. 12 Na área da saúde não serão aceitos projetos finalísticos com recursos previstos 

no SUS, exceto se houver comprovação do aumento das metas estabelecidas no Plano 

Operacional e no Contrato SUS. 

Art. 13 Não serão aceitos projetos cujas despesas incluam remuneração da diretoria 

de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPS ou Organizações 

Sociais de Saúde. 

Da Captação De Recursos 

Art. 14 Os recursos captados serão depositados pelo contribuinte diretamente na 

conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme 

legislação vigente. 

Da liberação do repasse 

Art. 15 A OSC deverá requerer o repasse dos valores captados, indicando o projeto no 

qual serão utilizados, apresentando Solicitação de Liberação de Recursos. 

Art. 16 A OSC apresentará relatório detalhado do andamento do projeto a cada 3 

meses a partir da aprovação e um Relatório Final no encerramento do projeto. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Para os projetos que estão em execução com recursos do 

FMDCA, deverão apresentar os relatórios definidos neste artigo, conforme a fase de 

execução a que está atravessando. 

Art. 17 A liberação do repasse será de acordo com o cronograma de desembolso 

previsto no projeto e está condicionada às normas estabelecidas pelo Município de 

Bady Bassitt, que firmará o repasse através de instrumento jurídico próprio a ser 

definido de acordo com a demanda do projeto aprovado. 

Do Repasse Dos Recursos 

Art. 18 Será repassado para a OSC os recursos captados no total de 95%, sendo retido 

o percentual de 5%, para incentivos a projetos e programas a serem definidos pelo 

CMDCA. 



Art. 19 Os valores captados acima do previsto no Certificado ou fora do prazo de 

validade do referido Certificado poderão ser utilizados pela OSC nos projetos já 

inscritos mediante justificativa de utilização dos recursos, ou em novo projeto a ser 

apresentado, devidamente aprovados em plenária do CMDCA. 

Do Acompanhamento Dos Projetos 

Art. 20 O CMDCA fará o monitoramento das etapas do projeto por meio de 

comprovação documental, de visitas no local de execução e de outros procedimentos 

de avaliação do projeto. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Ao final da execução do projeto que dispõe sobre aquisição de 

equipamentos ou reformas e ampliações, a OSC deverá providenciar uma Placa de 

Identificação, a ser fixada em local visível ao público, contendo os dizeres: Este 

Projeto/Equipamento foi financiado com Recursos do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de Bady Bassitt. 

Disposições Gerais E Transitórias 

Art. 21 Os Certificados em vigor terão seus prazos de captação respeitados. 

Art. 22 Os projetos e pedidos de renovação protocolados até a publicação desta 

Resolução e ainda não aprovados, serão apreciados à luz desta Resolução. 

Art. 23 Os projetos e pedidos de renovação protocolados após a publicação desta 

Resolução passaram a obedecer a esta resolução. 

Art. 24 Revogam-se as disposições em contrário ou anteriormente vigentes, em 

especial a Resolução 02/2019.  

Art. 25 Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 

Município de Bady Bassitt. 

Bady Bassitt, 26 de abril de 2022 
 
Kelly Cristina Braga do Carmo 
Presidente CMDCA 
 

RODOBENS S.A.
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007

EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data: 30.03.2022. Horário: 10hs. Local: Av. Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-000, São 
José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social. Deliberações: 
após análise e discussão, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a distribuição de juros sobre o capital próprio 
relativos ao 1º (primeiro) trimestre do exercício de 2022, no valor bruto de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), 
que será creditado na proporção das respectivas ações que cada acionista possui na Companhia. Do referido valor, 
será retido Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), resultando o valor líquido de R$4.250.000,00 
(quatro milhões e duzentos e cinquenta mil reais). Registro JUCESP: 201.472/22-3, em 18.04.2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO. O município de Guapiaçu/SP torna público aos 
interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 051/2022; Processo nº 078/2022. TIPO: MENOR 
PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM. OBJETO: 
Constitui objeto do presente pregão contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento 
de gás liquefeito de petróleo a granel, conforme especificações constantes no anexo I do edital. DATA 
DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 17/05/2022 às 08:30hrs. DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 
17/05/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/. EDITAL DISPONÍVEL: no 
site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 25/04/2022. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO. O município de Guapiaçu/SP torna público aos 
interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 052/2022; Processo nº 079/2022. TIPO: 
MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM. 
OBJETO: Constitui objeto do presente pregão contratação de pessoa jurídica especializada para 
licenciamento de solução tecnológica de integração de dados de munícipes, bem como cadastramento, 
gerenciamento, fornecimento e impressão de cartões e demais serviços, conforme especificações 
constantes no anexo I do edital. DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 17/05/2022 às 
13:30hrs. DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 17/05/2022 às 14:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/. EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 25/04/2022. 
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, 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. RICARDO FERNANDES TEIXEIRA e VANESSA DE 
JESUS SEGALA, sendo ELE filho de EDSON FOGAÇA TEIXEI-
RA e de ELTA FERNANDES TEIXEIRA sendo ELA filha de JOÃO 
CARLOS SEGALA e de VERA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS 
SEGALA;
2. CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA e NAYLA 
LETÍCIA FERREIRA DA SILVA, sendo ELE filho de CARLOS 
RENATO FERREIRA DA SILVA e de PAULA DA SILVA OLIVEIRA 
sendo ELA filha de WELLINGTON MARCIO FERREIRA JOSÉ e de 
PAULA PRICILA RIBEIRO DA SILVA;
3. LUCAS FERREIRA DA SILVA e ROBERTA SIMÃO DE 
ALMEIDA, sendo ELE filho de VICENTE BENEDITO DA SILVA 
e de MARGARIDA DE SÁ FERREIRA DA SILVA sendo ELA filha 
de ARTUR LUIZ DE ALMEIDA e de SOLANGE ROSELY SIMÃO 
ALMEIDA;
4. GUSTAVO LONGHI MARSELLANE e PRISCILA ALVES 
DO NASCIMENTO, sendo ELE filho de MARCELO MARSELLANE 
NETO e de MÔNICA ALMEIDA LONGHI MARSELLANE sendo ELA 
filha de DORIVAL LEITE DO NASCIMENTO e de MARLENE APA-
RECIDA ALVES DO NASCIMENTO, brasileiros e residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 23/04/2022.

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, 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. VINÍCIUS DIAS SUDÁHIA ZANELATO e DANIELA 
ÁVILA, sendo ELE filho de JESIMAR SUDÁHIA ZANELATO e de 
SIRLEI TEREZINHA ALVES DIAS ZANELATO sendo ELA filha de 
RUBENS ÁVILA DE OLIVEIRA e de SANDRA LÚCIA DA CUNHA, 
brasileiros e residentes neste 3º subdistrito;
2. GENICER JAVIER BRAVO e MARIA ELOISA LOPEZ 
GARBAN, sendo ELE filho de DAMELIA JOSEFINA BRAVO sendo 
ELA filha de LUIS MANUEL LOPEZ PERDOMO e de BEDA DEL 
VALLE GARBAN, venezuelanos, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 25/04/2022.

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

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

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

EVANDRO JOSÉ VECHIATO e LUIZA HELENA ARNEIRO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, eletricista, divorciado, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 10 de julho de 1977, residente e 
domiciliado a Imperial, Nº 210, Vila Imperial, São José do Rio Preto, 
SP, filho de JOÃO DIVINO VECHIATO e de VERA SONIA DIAS 
VECHIATO. Ela, de nacionalidade brasileira, secretária, divorcia-
da, nascida em Três Lagoas, MS, no dia 26 de setembro de 1967, 
residente e domiciliada a Imperial, Nº 210, Vila Imperial, São José 
do Rio Preto, SP, filha de WANDERLEI ARNEIRO e de MARIA 
MADALENA ARNEIRO.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi-
xado 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, 25 de abril de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 
 
Termo de Fomento no: 15/2022 
 
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT  
 
Proponente: ASSOCIAÇÃO LAR PARA OS VELHOS SÃO JOÃO 

Valor: R$100.000,00 (cem mil reais) 
 
Objeto: Reforma e reestruturação de ambientes da instituição: enfermaria 
feminina, salão de refeitório, banheiro central e jardins. 
 
Data da assinatura: 25/04/2022 
 
Data do início: 26/04/2022 
 
Data do término: 31/12/2022 
 
 
 

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO  

 
Termo de Fomento no: 16/2022 
 
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT  
 
Proponente: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 

FUAD ASSAD. 

Valor: R$50.000,00 (cinquenta mil reais) 
 
Objeto: Acolhimento de idosos de ambos os sexos com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos, com vínculos rompidos e/ou fragilizados expondo-os à 
situação de vulnerabilidade e risco social, visando à proteção social de forma 
integral e a reconstrução e fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários e 
sociais. 
 
Data da assinatura: 25/04/2022 
 
Data do início: 26/04/2022 
 
Data do término: 31/12/2022 
 

 
 

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI 
Prefeito Municipal 
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Save  The  Date

Dia 14 de Maio
No automóvel clube

U m a  f e s t a  i n e s q u e c í v e l

infoticket -  17 99125-9002



 C A M P A N H A D E 
SÃO PAULO, com Haddad 
na frente, é um retrato do 
momento. Rejeição ao petis-
mo em São Paulo é recorde 
no país. É difícil que o PT 
eleja Fernando Haddad para 
governador de São Paulo.

 MARCIO FRANÇA, 
se for candidato e se for ao 
2º turno com Haddad, leva-
rá a melhor. O mesmo pode 
ser dito e afirmado em rela-
ção a Rodrigo Garcia, o vice 
que assumiu o governo de 
São Paulo no lugar de João 
Doria. Fazendo um governo 
itinerante e correndo todo o 
Estado, Rodrigo já começou 
a subir nas pesquisas. 

 MDB, QUE LIDE-
ROU a lista de maior parti-
do desde a eleição de 1986, 
perde o trono. Sai fragmen-
tado.

 B A L E I A R O S S I, 
AMIGO pessoal de Pedro 
Nimer é bem articulado e 
tem conseguido segurar o 
partido. Mas as velhas ra-
posas do MDB já tomaram 
seu rumo.

 AS MULHERES TE-
RÃO boa votação na cam-
panha. Este COLUNISTA 
projeta aumento da banca-

DHOJE INTERIOR
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SOCIAL

DETALHESNÃO TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 

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

SINAL DE 
ALERTA 
Nossa sociedade anda 
meio assustada com a 
insegurança pública por 
causa do enorme número 
de andarilhos, desocupa-
dos (?) e criminosos (?), 
que circulam pelas saidi-
nhas que à Justiça conce-
de e a falta de patrulha-
mento da Polícia Militar 
e da Guarda Municipal, 
que deveriam ostensi-
vamente fazer um pente 
fino dia e noite. 

AINDA DÁ 
TEMPO
Quem ainda não provou 
os petiscos dos 16 bares 
participantes do Comi-
da di Buteco tem até 
domingo, dia 1o, para 
experimentar e votar no 
melhor buteco da cidade. 
Para saber os participan-
tes e o petisco que mais 
tem a ver com o seu ape-
tite, acesse www.comida-
dibuteco.com.br.

O GOL DO GALVÃO 
Galvão Bueno vai cumprir o seu contrato com a Globo 
até o final deste ano, quando transmitira sua última 
Copa do Mundo pela TV aberta. Um dos maiores no-
mes do jornalismo esportivo brasileiro estará de casa 
nova a partir de 2023. Galvão Bueno já havia anuncia-
do que não ficaria mais na Globo após o fim da Copa 
do Mundo, independente do título ou não do Brasil. 
E finalmente ontem, foi anunciado que ele fechou um 
contrato de 4 anos com a Play9, empresa de mídias do 
youtuber Felipe Neto. Portanto, a partir do ano que 
vem, o Galvão será digital. 

DESAFIOS EXTRAS
Parte dos bares de Rio Preto e Mirassol que compe-
tem neste ano no Comida di Buteco também estão em 
outros três desafios propostos pela competição - o De-
safio Seara, onde podem criar um prato que leva lin-
guiça calabresa da marca; o Desafio Incrível, em que a 
proposta é criar um prato à base de carne moída vege-
tal, da linha Incrível, também da Seara, e o Desafio da 
Caipirinha Perfeita, em parceria com a Reserva 51, em 
que devem apresentar uma caipirinha de limão, com a 
bebida da marca. Vale experimentar! A competição vai 
até o dia 1o de maio.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
SEM LENHA O FOGO SE APAGA, SEM 

MEXERICOS A BRIGA SE ACABA. 
Sorria, beba muita água e seja feliz!

SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL

(17) 2139 9200 I Rua Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - São José do Rio Preto - SP

Excelência para você viver bem

O empresário Silvinho Bassitt em noite comemorativa no Con-
domínio Quinta do Golfe. Foto Luizinho Bueno

Os empresários da moda, Robson e Selma Nunes Mir, paparicando o 
querido netinho Antônio Guerra Mir, no dia da benção do batismo.

da feminina.
 SÃO PAULO, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro for-
mam o chamado Triângulo 
das Bermudas e decidirão o 
pleito. São Paulo, sozinho, 
tem 35 milhões de votos.

 ALGUNS NOMES 
são considerados puxadores 
de votos: Boulos, Datena e 
José Serra, em SP. Mas em 
eleição é preciso que haja 
espaço também para as de-
cepções. 

 GERALDO ALCK-
MIN cometeu a maior disso-
nância cognitiva de sua vida. 
Aos gritos, aos gritos (repi-
to), fez elogios ao maior líder 
popular do Brasil – Lula. 
É um fato. Mas Alckmin 
gritando no microfone não 
combina com a imagem apa-
ziguadora do ex-governador. 

 C A M P A N H A D E 
SÃO PAULO, com Haddad 
na frente, é um retrato do 
momento. Rejeição ao petis-
mo em São Paulo é recorde 
no país. É difícil que o PT 
eleja Fernando Haddad para 
governador de SP.

 RODRIGO GARCIA, 
se for ao 2º turno levará a 
melhor. Pode escrever aí!

PRIVILÉGIO. Participei da missa em Ação de Graças para 
Dom Orani João Tempesta, Cardeal Metropolitano do Rio de 
janeiro, pelos seus 25 anos de ordenação sacerdotal. No altar 
ao lado do Cardeal, o futuro Arcebispo, hoje bispo Dom Villar. 

DEMOROU, mas o deputado Arthur do Val, o “Mamãe 
Falei”, mudou seu apelido para “Mamãe Renunciei”!

GRANDES OPORTUNIDADES
Na última semana de abril, o presidente do LIDE Noroeste 
Paulista, Marcos Scaldelai, escolheu três profissionais de 
grandes empresas para debater o tema “Gestão de Pessoas 
Pós-pandemia – O Perfil do Novo Funcionário”. São eles: a 
VP de Gente & Gestão do Burger King, Márcia Baena; a Dire-
tora de RH da Wickbold, Arlete Soares; e o Diretor de RH do 
Grupo Tereos, Carlos Leston. Os convidados se reunirão em 
um coquetel marcado para o dia 27, uma quarta-feira.  Já 
no dia seguinte, dia 28, Arlete Soares volta a se apresentar, 
mas exclusivamente para as filiadas do LIDE Mulher, que 
participarão de um café da manhã bastante descontraído. 
Vale ressaltar que todos os eventos são exclusivos para fi-
liados do LIDE, LIDE Futuro e LIDE Mulher Noroeste Paulista. 

É obrigatório comprovante de vacinação contra Covid-19.

CURTIRAM MUITO a cidade de João Pessoa no final 
de semana de feriado prolongado, Mariângela Del Campo 
Mazet e o marido Angelo Maset.

NO CONDOMÍNIO Enseada Azul, em Fronteira, os 
empresários Robson e Selma Nunes Mir curtiram com ami-
gos a bonita casa de veraneio na semana de feriado prolon-
gado de Tiradentes.  

BEACH GARDEN, festa Pé na Areia, com show do DJ 
Dennis, será no próximo sábado, dia 30, no Recinto de Expo-
sições de Rio Preto. Na organização: Victor Miranda, Fabrício 
Assunção e Arthur Ribeiro.

FOI UMA NOITE glamourosa o casamento do advo-
gado Dr. Luís Otávio (Tavinho) Sartarelli com Marina Thomaz 
Arid, sábado, no Buffet Glauber Carvalho, em Rio Preto.  Entre 
os elegantes convidados, o colunista Luizinho Bueno anotou, 
Olavinho Tarraf Filho e Camila, Diego Mir e Victoria Tavares, o 
médico Igor Soubhia Liedtke, Fred Tonelli, o engenheiro civil 
André Attab, Pérsio e Silvia Melo Marconi e Diego Cunha. 

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
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