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MPT doa R$ 500 mil de multa contra 
usina a entidades beneficentes
Os valores foram destinados para 11 beneficiários como a Associação dos Ostomizados de Rio Preto entre outras

POLÍCIA

Homem é 
executado 
com 12 tiros no 
Fraternidade
Um homem, de 31 anos, foi 
executado a tiros na madru-
gada desta quinta-feira, 28, 
no bairro Fraternidade, em 
Rio Preto. Foram encon-
trados indícios pela Polícia 
Militar de que a vítima pode 
ter sido alvejada 12 vezes. 
Dalbio Antonio de Albu-
querque Leite estava na 
calçada em frente a sua casa 
quando o acusado chegou, 
sacou uma pistola e come-
çou a atirar.CIDADES Pág.4

LARRI PASSOS 
EM RIO PRETO
O treinador do ex-tenista Guga, 
Larri Passos, participou nesta 
semana de uma clínica com alu-
nos da Escola Guga no Automó-
vel Clube. ESPORTE  Pág.6

PAULO DE PAULA/ACIRP

Evento mostra mecanismos de apoio a mulheres
Evento na Acirp que aconteceu nesta quinta-feira (28/04) discutiu e apresentou novas ferramentas de apoio à mulher 
vítima de violência doméstica em Rio Preto. Reuniu autoridades e especialistas. Segundo o juiz da Vara da Violência 
Doméstica e Família,  Alceu Correia Junior, novas medidas de combate à violência contra a mulher estão sendo im-
plementadas como grupos de reuniões bimestrais e sala de atendimento no plantão policial para acolhimento.  
CIDADES Pág.5

Divulgação SMCS

CULTURA

Varanda 
Teatro abre 
hoje ações 
formativas

ENTRETENIMENTO  Pág.6

SERVIÇO

Vandalizados,  
Pontos de 
Apoios são 
reformados
A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da secretaria de 
Serviços Gerais, continua 
reformando todos os pontos 
de apoio do município, ape-
sar da ocorrência de furto de 
materiais que seriam em-
pregados na reforma e nos 
consertos. O serviço de me-
lhoria e reestruturação dos 
espaços para recebimento 
de materiais inservíveis 
começou no ano passado e 
até agora atingiu 13 pontos. 
CIDADES Pág.5

TRANSPARÊNCIA

Aprovado
portal para 
divulgar obras 
da prefeitura
A Câmara aprovou projeto 
de lei que obriga o Poder 
Público a criar uma pla-
taforma virtual nas redes 
sociais para que a popu-
lação possa acompanhar 
o andamento de obras da 
Prefeitura de Rio Preto.  
Entre as obras estão: as 
de infraestrutura, novas 
edificações, restauração 
e manutenção da infraes-
trutura municipal, edifi ca-
ções e patrimônio público. 
POLÍTICA Pág.3

JULGAMENTO

TJ anula lei que 
atende alunos 
com TDAH 
nas escolas
O desembargador Jacob Va-
lente, do Tribunal de Justiça 
(TJ) do Estado de São Paulo, 
julgou inconstitucional lei 
municipal que obriga as es-
colas públicas e privadas de 
Rio Preto disponibilizarem 
cadeiras determinados nas 
salas de aula aos portadores 
de transtorno de Défi cit de 
Atenção e Hiperatividade 
(TDAH). A lei já estava 
suspensa antes por uma 
liminar. CIDADES Pág.5

O Ministério Público do Tra-
balho (MPT) de Rio Preto 
destinou R$ 500 mil em 
multas trabalhistas em favor 
de entidades benefi centes e 
órgãos públicos da cidade e 
região. A verba é originária 
de multas por descumpri-
mento de termo de ajuste 
de conduta (TAC) por parte 
de uma usina de açúcar e 
álcool do município de Onda 
Verde. A empresa cometeu 
irregularidades relativas à 
saúde e segurança do tra-
balho. As compras efetua-
das a partir das destinações 
do MPT deverão ser com-
provadas nos autos do pro-
cesso de execução judicial.
POLÍTICA Pág.3

INSEGURANÇA

Ladrão rende 
clientes em 
loja e rouba 
celulares
Um assaltante, de 34 anos, 
foi preso em fl agrante por 
policiais militares, na noite 
desta quarta-feira, 27, após 
ameaçar três vítimas em 
um estabelecimento comer-
cial na avenida América, 
na Vila Santa Cruz, em Rio 
Preto, e roubar dois celula-
res. CIDADES Pág.4

Evento na Acirp apresenta mecanismos de suporte à mulher vítima de violência em Rio Preto

SEMAE

Empresa 
entrega plano 
de combate 
a queimadas
A prefeitura de Rio Preto e 
o Semae receberam, nesta 
quinta-feira, 28, o plano 
de Prevenção e Comba-
te a Incêndios Florestais 
desenvolvido pela em-
presa GAMAGeo. O plano 
faz parte do programa de 
“Restauração de Áreas de 
Preservação Permanente 
da Estação Ecológica do 
Noroeste Paulista e En-
torno”, para o plantio de 
65 mil mudas de espécies 
nativas. POLÍTICA  Pág.3Pontos de Apoio ganham investimentos mesmo com onda de vandalismo

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Auri Fotografi a
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4 exercícios que vão turbinar 
o cérebro e a mente ! 

Vocação Empreendedora

Monotonia e rotina são  
coisas que viciam o cérebro 
e impede a sua evolução. 
Uma vez o cérebro evoluído 
não retrocede nunca mais 
.Tudo que fazemos de forma 
diferente como pegar um 
outro trajeto até a escola/
trabalho, sair para visitar 
novos locais, ter um novo 
hobbie, aprender um novo 
idioma, exercícios diferen-
tes são capazes de aumen-
tar a plasticidade cerebral.
Use objetos de forma não 
convencional e diferenciada.
A imaginação é a porta para 
o impossível. Imagine situa-
ções diferentes, possibilida-
des novas, usos de objetos de 
formas , adquira novos hábi-
tos para rotina e faça tudo de 
forma diferente e inusitada 
e por aí vai. Dessa forma, 
você se tornará uma pes-
soa mais criativa e esperta.
Livros  são os principais 
responsáveis por estimu-
lar a memória, inteligên-
cia e capacidade cognitiva.
Faça  desenhos , sudoku , 
jogos como dominó, quebra-
-cabecas , trilha e até a brinca-
deira antiga chamada "stop"
O mais importante dia jogos 
e das atividades é você fazer , 
comece hoje ,comece agora !
Algo bem fácil é usar as 
partes do corpo que não são 
dominantes . Tipo escrever 
com a mão contra lateral a 
dominante ou tentar pintar 
com os pés por exemplo .
Visite paisagens e locais 
novos e visuais diferencia-
dos , experimente novas 
comidas e novos sabores .
Em resumo , tenha estímu-
los diferentes do habitual .
4 exercícios para o cérebro : 
Escreva todos os dias 50 pala-
vras que você não escreve no 
dia a dia . Faça este exercício 
ao menos 2 vezes por semana 

 Fazer mapas mentais. À 
medida que o tempo passa, 
algumas coisas vão sumin-
do da nossa mente. Ter um 
tempo para mentalizar a 
sua própria história com 
detalhes, se achar viável es-
creva mas de próprio punho .
Ter pensamento positivo! 
Exercite seus pensamen-
tos a acreditar em cosias 
boas Para nos tornar pes-
soas mais felizes, o cérebro 
tende a apagar situações 
negativas, por isso a ansie-
dade e a preocupação devem 
ser evitadas ao máximo.
Pensar em nada.Essa dica 
parece boba, mas pode 
ajudar muito a ampliar 
sua capacidade cerebral 
É como se as conexões neu-
rais fi cassem sobrecarrega-
das, não havendo oxigênio 
sufi ciente para que o cérebro 
cumpra todas as atividades 
requeridas. Para garantir que 
as funções vitais não deixem 
de funcionar, o órgão acaba 
abandonando algumas ati-
vidades que estavam sendo 
executadas, como a memória.
A solução é algo bem sim-
ples: pense em nada. De-
dique alguns minutos para 
fugir da realidade e imaginar 
coisas vagas, músicas ou 
lembranças que dão prazer. 
Isso vai relaxar a mente e 
fazer com que a ordem se 
restabeleça nesse órgão tão 
misterioso quanto essencial 
que é o cérebro.

Dra Silvia Batista , 
mestre  , fi sioterapeuta 
, prof de educação física 
, empresaria da saúde 
, mestre  internacional 
em nutrição .Gestora do 
projeto Escola da vida 
natural e automasagem 
3D Nano .Contato : sil-
viafisioterapia@icloud.
com

SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
fisioterapiasilvia@icloud.com

O 1º de Maio celebra as 
conquistas dos trabalhadores 
ao longo da história e, tam-
bém, destaca novas pautas 
e estratégias para garantia e 
ampliação dos direitos. 

A ênfase, este ano, é para 
os encaminhamentos da 
Conferência Nacional da 
Classe Trabalhadora (Con-
clat), realizada dia 7 de abril.  
Representantes das princi-
pais centrais sindicais apro-
varam uma pauta unifica-
da, com 63 propostas, para 
serem discutidas e levadas 
aos candidatos nas eleições 
gerais deste ano.  

Propostas

Vale a pena citar, neste 
importante espaço, os prin-
cipais itens da pauta e que 
devem ganhar força no Dia 

Em 15 de março de 1962, 
o presidente norte-americano 
John F. Kennedy o presiden-
te norte-americano John F. 
Kennedy fez uma declaração 
ao Congresso enumerando 
alguns direitos importantes 
do consumidor, proclamou a 
necessidade de regular e dar à 
devida atenção as relações de 
consumo, dando origem ao Dia 
Mundial do Consumidor. Nesse 
discurso o então presidente 
norte-americano talvez não 
imaginasse que 50 anos depois 
a toada necessária seria outra. 
Hoje o dia do consumidor se 
reveste de tamanha importân-
cia, de forma, tal que, passa 

ARTIGO

ARTIGO

 Um dia para o trabalhador 

CONSUMIDORES X MEIO AMBIENTE

Luiz Carlos Motta

Dr. Jean Dornelas

Márcio Coimbra

Trabalhamos pela implantação destas 
propostas há vários anos e, agora, mais 
intensamente no Congresso Nacional, no 
qual componho a bancada trabalhista

do Trabalhador: 
-Política de valorização do 

salário mínimo;
-Programa de renda básica;
-Promover políticas de 

incentivo as micro, pequenas 
e médias empresas;

-Promover o princípio de 
“trabalho igual, salário igual”;

-Garantir à mãe o período 
de 180 dias de licença mater-
nidade;

-Política de formação pro-
fi ssional;

-Saúde e segurança do tra-
balhador;

-Economia solidária;
- Combater a carestia.
Estes itens podem ser re-

sumidos em quatro palavras, 
que são a base central da 
Conferência deste ano: Em-
prego, Direitos, Democracia 
e Vida! Trabalhamos pela 
implantação destas propostas 
há vários anos e, agora, mais 
intensamente no Congresso 
Nacional, no qual componho 
a bancada trabalhista.   

A luta junto aos sindicatos 
e no Congresso é árdua e con-
tínua, principalmente diante 
do triste quadro atual, onde o 
desemprego atinge 12 milhões 
de brasileiros e 4,7 milhões 
que seguem no desalento, se-
gundo o IBGE. Somente com 
a união de todos, em torno 
dos mesmos objetivos é que 
conseguiremos vencer. 

Conscientização  

O 1º de Maio também deve 
conscientizar a classe traba-
lhadora  sobre a importância 
do sindicato nas suas vidas e 
das suas famílias. Por isso, um 
dos nossos “chamamentos” 
no Dia do Trabalho, é que os 
trabalhadores se sindicalizem 
e participem das decisões das 
suas entidades de classe para 
fortalecer a si própria e o seu 
sindicato. 

Trabalhador sindicalizado 
não está sozinho na defesa dos 
seus interesses trabalhistas e 

previdenciários. Conta com 
efetivas ações sindicais e, 
juntamente com a sua família, 
pode usufruir de serviços e 
benefícios nas áreas de saúde, 
educação, esportes e lazer, en-
tre outros, nos quais o Estado 
deixa a desejar. 

Refl exão e lazer

A data é importante para 
refl exão sobre o cenário en-
frentado pela classe trabalha-
dora e, também, para usufruir 
das merecidas horas de lazer. 
É o que a Fecomerciários e 
seus 71 sindicatos fi liados vão 
fazer no próximo domingo. O 
1º de Maio dos Comerciários 
se configura como mais um 
evento inédito da nossa Fede-
ração. No Complexo Eco (Cen-
tro de Lazer dos Comerciários 
em Avaré) este ineditismo vais 
reunir milhares de trabalha-
doras e trabalhadores em atos 
trabalhistas seguidos de muita 
diversão nas atrações do Eco 
Blue Acqua Park, a única di-
versão do gênero mantida por 
uma entidade sindical. Afi nal, 
o dia é do trabalhador! 

*Luiz Carlos Motta é 
Presidente da Fecomerci-
ários, da CNTC e Deputa-
do Federal (PL/SP)

O maior valor de uma socie-
dade vem de sua capacidade 
de empreender. Sabemos que 
esta é uma das características 
típicas do brasileiro. É possível 
que, por sermos uma terra de 
imigrantes e vivermos em um 
país tão adverso e difícil, desen-
volvemos a capacidade de tentar 
e da tentativa surgem as grandes 
iniciativas e ideias, além de in-
críveis histórias de superação. 
Esta pandemia mostrou que 
mais do que apoio do governo, 
descobrimos que a nossa maior 
fortaleza está em nós mesmos 
e em nossa capacidade de re-
siliência.

ARTIGO

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

Receba no� cias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

a influenciar não só o nosso 
presente, mas principalmente 
o nosso futuro , já que esta-
mos intrinsecamente ligados ao 
meio ambiente. A relação entre 
consumidores x meio ambiente 
podem ser exemplificadas de 
inúmeras maneiras, como por 
exemplo: Os semicondutores, 
a matéria prima para produção 
de chips,  presente nos mais 
diversos aparelhos eletrônicos, 
como smartphones, videoga-
mes, computadores, carro e até 
em máquinas de lavar. Hoje em 
dia toda população mundial 
faz o uso de, pelo menos, um 
desses aparelhos, o problema 
é que para a produção desses 
semiconduros é necessário 156 
mil toneladas de água por dia, 
o equivalente a cerca de 60 
piscinas olímpicas. Para que o 
mundo continue progredindo 
e o nosso dia a dia não seja afe-
tado, precisamos preservar o 
meio ambiente e principalmente 
nossos recursos hídricos. Re-
centemente vendo a entrevista 
do jornalista José Hamilton 
Ribeiro, ele comentava que há 

45 anos, já existia a preocupação 
de preservar o meio ambiente, 
além de conciliar o progresso 
da sociedade e a preservação 
ambiental. Infelizmente por 
uma cultura lusitana implantada 
em nosso país onde para se ter 
o progresso  se faz necessário 
derrubar árvores e segregar 
rios, mister se faz em caráter de 
urgência que se expanda uma 
cultura  de convivência conci-
liatória com desenvolvimento 
preservação,necessária para 
que nós possamos continuar 
tendo nosso alimento na mesa. 
Existem vários elementos sim-
ples de  comprovação científi ca 
de que o Brasil pode dobrar sua 
produção, sem ter que desmatar. 
Dois exemplos simples que já 
são utilizados no Estado de São 
Paulo, porém pouco utilizados 
no Centro-Oeste, são: As pasta-
gens rotacionadas  e o uso de ca-
pins alternativos como forma de 
pastagens, como o Capim-Açu, é 
um exemplo de que espaçosme-
nores podem criar uma quanti-
dade muito maior de gado. Mas 
nós consumidores não podemos 

ter apenas preocupações e sim 
ações. Chegou a hora de nós as-
sumirmos o protagonismo  dessa 
situação. E como podemos as-
sumir esse protagonismo? Mu-
dando nossos hábitos, hábitos 
simples, como por exemplo: O 
uso de sacolas recicláveis ou dis-
pensa de embalagens em alguns 
casos. Temos o péssimo hábito 
de comprar o pão e embalarmos 
em uma sacola de papel e depois 
em uma sacola plástica, pra que 
isso? Será que esse pão não está 
sujeito a grandes intempéries? 
Pois bem, é o momento de São 

José do Rio Preto-SP que já 
possui o selo VerdeAzul , vem 
na vanguarda de forma pioneira 
apresentar brevemente o projeto 
Eco Consumidor, uma parceria 
entre o Procon e a Secretaria do 
Meio Ambiente onde Rio Preto 
realizarão uma campanha, onde 
não só os consumidores mas as 
empresas voltadas ao consumo 
somarão esforços afi m de pre-
conizar a utilização de medidas 
sustentáveis, inteligentes e eco-
nômicas. Tudo isso bastando 
“sair da casinha” e buscarmos 
compreender a real importância 
do consumidor. Assim esse mês 
de março, onde se comemora 
o dia do consumidor, viemos 

alardear e pedir para você que 
está lendo esse artigo pas-
se essa informação a frente. 
Lembre-se: “Sabendo usar não 
vai faltar”. Nós temos o futuro 
em nossas mãos. Aguardem, 
pois  teremos grandes novida-
des brevemente. 

FORMAÇÃO: 
- Graduação em Direito 

Unirp 1997
- Exame da OAB/SP 

aprovado em 1998
- Pós graduado em Di-

reito Processual e Material 
do Trabalho 

- Pós graduando em Di-
reito Constitucional 

O número de empresas abertas no 
Brasil chegou a 4,026 milhões em 
2021, crescimento de 19,7% em 
comparação com o ano anterior. 
Essa foi a maior quantidade de 
companhias criadas no país em 1 
ano. O resultado deixa claro que 
os brasileiros não esperaram por 
ações do governo para superar as 
difi culdades econômicas criadas 
pela pandemia. O caminho esco-
lhido foi se tornar responsável por 
seu próprio futuro e fazer destes 
tempos difíceis um novo começo.
Em Minas Gerais não foi diferen-
te. Mas Minas foi além. Nosso 
estado viu o número de empresas 
crescer 32,38%. O foco foi o setor 
de serviços, estrela do empreende-
dorismo em tempos de pandemia. 

No comparativo aos últimos dois 
anos, Montes Claros se destacou 
com o maior crescimento, 41,7%, 
seguida de Divinópolis, 39,4%, 
Uberaba, com 35,3%, Juiz de 
Fora, 34,5% e Uberlândia, 21,5%. 
No último ano, Belo Horizonte se 
sobressaiu com 33,05%: foram 
18.595 novas empresas.
Contudo, o país ainda se mos-
tra um local hostil para nossos 
empreendedores. No ranking de 
liberdade econômica publicado 
anualmente pela Heritage Foun-
dation, o Brasil ocupa um nada 
honroso 133º lugar em escala glo-
bal e 26º entre 33 países nas Amé-
ricas. Nosso país está na categoria 
das nações com maiores restrições 
para se empreender, mantendo 
uma incômoda estabilidade nos 
últimos cinco anos entre as nações 
com menor liberdade econômica.
Percebemos que conseguiríamos 
avançar muito mais e evitar os 
problemas econômicos que o país 
enfrenta se tivéssemos leis menos 
restritivas, que não evitassem 

nossos empreendedores de gerar 
riqueza e empregos. Infelizmente, 
as reformas necessárias fi caram 
pelo caminho, enquanto inte-
resses de castas de privilegiados 
falaram mais alto do que a neces-
sidade de nosso povo de trabalhar, 
empreender e fazer o país crescer.
Certamente há muito por fazer, 
mas sabemos que possuímos o 
ativo mais importante para a 
virada, que é a capacidade em-
preendedora de nosso povo. A 
pandemia mostrou que a vocação 
empreendedora do brasileiro foi 
responsável por segurar nossa 
economia nos momentos mais 
difíceis e com as políticas certas, 
reduzindo a interferência e o peso 
do governo, pode se tornar facil-
mente no mais efi ciente instru-
mento de recuperação econômica 
no pós-pandemia.
Cabe ao país não retroceder, 
evitando a sedução por políticas 
ultrapassadas e restritivas, assim 
como medidas populistas que se 
apresentam com uma nova rou-

pagem. Ambas representam 
caminhos superados que deve-
mos abandonar. Para encarar 
o futuro que se apresenta e 
colher os frutos do empreende-
dorismo brasileiro, precisamos 
atacar a corrupção, reformar 
leis arcaicas e mirar em um 
modelo de governança moder-
no longe dos populismos que 
insistem em nos assombrar. A 
opção preferencial pela riqueza 
está diante de nós.

Márcio Coimbra é Pre-
sidente da Fundação da 
Liberdade Econômica 
e Coordenador da pós-
-graduação em Relações 
Institucionais e Gover-
namentais da Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie 
Brasília. Cientista Político, 
mestre em Ação Política 
pela Universidad Rey Juan 
Carlos (2007). Ex-Diretor 
da Apex-Brasil e do Sena-
do Federal
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Política Covid não atrasa obra
A Justiça confirmou a rescisão de 
um contrato de compra de imóvel 
entre uma construtora e um cliente

Tucano em campanha
Doria afirma que se eleito presidente 
recursos do Governo Federal serão
destinados prioritariamente às cidades

A prefeitura de Rio Preto 
e o Semae receberam, nesta 
quinta-feira, 28, o plano de 
Prevenção e Combate a In-
cêndios Florestais desenvol-
vido pela empresa GAMAGeo 
Geoprocessamento e Meio 
Ambiente. O plano faz parte do 
programa de “Restauração de 
Áreas de Preservação Perma-
nente da Estação Ecológica do 
Noroeste Paulista e Entorno”, 
para o plantio estimado de 65 
mil mudas de espécies nativas. 

A iniciativa é uma parceria 
do Semae com o FEHIDRO – 
Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos do Estado de São 
Paulo. Segundo Gustavo As-
ciutti, engenheiro ambiental 
da GAMAGeo, o plano visa 
evitar incêndios fl orestais na 
estação ecológica – que englo-
ba os municípios de Rio Preto 
e Mirassol, numa área de 163,3 
hectares. 

“Caso o fogo chegue a essa 
área, o objetivo é diminuir os 
danos. Queremos proteger 
toda a parte de restauração fl o-
restal do Semae, na fl oresta”, 

Prefeitura e Semae recebem 
plano de combate a incêndios

FLORESTA ESTADUAL

informou Asciutti. 
Durante a apresentação do 

plano, no auditório do Semae, 
o engenheiro explicou que 
num primeiro momento foi 
feito o diagnóstico no local 
onde está situada a Floresta do 
Noroeste Paulista. “Fizemos o 
estudo de uso e ocupação do 
solo e de suas zonas de amorte-
cimento por meio de imagens 
de satélite. Também analisa-
mos o histórico de incêndios 
no período de 2017 a 2020. 
Nesse período, constatamos 
que o fogo se inicia, predomi-
nantemente, na região onde 
passam a rodovia Washington 
Luís e a avenida Abelardo 
Menezes. Os incêndios estão 

relacionados com a movimen-
tação de pessoas”, esclareceu 
Gustavo Asciutti. 

O projeto ainda propõe as 
ações de aquisição de materiais 
e equipamentos, instalação e 
manutenção de aceiros, manu-
tenção das cercas e alambrado, 
cooperação entre entidades 
para identifi cação de focos de 
incêndio, comunicação e com-
bate a incêndios e formação 
de parcerias com entidades 
públicas e privadas. “Tenho 
satisfação de estar aqui, nesse 
momento. Esse é um tema 
muito relevante e importantís-
simo. Meio ambiente, combate 
a incêndio e plantio de árvores, 
no passado, não eram priori-

A restauração da área 
da Estação Ecológica, 
atingida por incêndios 
nos anos de 2020 e 
2021,  foi indicada

A prefeitura e o Semae receberam, nesta quinta-feira, 28, o plano de Prevenção a Incêndios
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O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) de Rio Preto 
destinou R$ 500 mil em mul-
tas trabalhistas em favor de en-
tidades benefi centes e órgãos 
públicos da região noroeste do 
estado de São Paulo. 

A verba é originária de uma 
multa por descumprimento 
de termo de ajuste de conduta 
(TAC) por parte de uma usina 
de açúcar e álcool do municí-
pio de Onda Verde. A empresa 

MPT de Rio Preto destina R$ 500 mil de 
multas para entidades beneficentes

INFRAÇÃO DE EMPRESAS

A verba é originária de 
uma multa por descum-
primento de termo de 
ajuste de conduta (TAC)
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da Ação Civil Pública, e têm 
como objetivo oferecer meios 
para melhorar as estruturas de 
trabalho e atendimento de en-
tidades e órgãos públicos com 
atuação comprovadamente 
relevante para a sociedade, na 
região onde o dano coletivo foi 
causado, gerando reparação 
social”, explica a procuradora 
Larissa Serrat Cremonini. 

Itens
As doações possibilitarão 

a aquisição, pelos beneficiá-

rios, de itens como automóvel, 
computadores, impressoras, 
projetores, televisões, eletrodo-
mésticos, móveis de escritório, 
equipamentos hospitalares 
(como eletrocardiograma, mo-
nitores, detector fetal, camas 
hospitalares, colchões hos-
pitalares), além de materiais 
para construção e serviços de 
reforma, dentre outros. 

As compras efetuadas a 
partir das destinações do MPT 
deverão ser comprovadas nos 
autos do processo de execução. 

AO TODO

11
ENTIDADES de Rio 
Preto e região foram 
beneficiadas com o 
repasses dos recursos 
do MPT

MPT de Rio Preto destina R$ 500 mil de multas para entidades beneficentes

Além de pagar a multa por des-
cumprimento de TAC, a usina 
deve cumprir integralmente as 
obrigações previstas no termo 
extrajudicial, sob pena de nova 
execução. 

As entidades
Os valores já foram destina-

dos para 11 benefi ciários, sendo 
eles: Associação dos Ostomi-
zados de Rio Preto e Região 
(R$ 68 mil), APAE Votupo-
ranga (R$ 71,5 mil), Associação 
Riopretense de Promoção do 

Portal para 
divulgar obras 
é aprovado 
pela Câmara

A Câmara aprovou na 
terça-feira, 26, durante 
sessão ordinária, projeto 
de lei do vereador Jean 
Charles (MDB) que obriga 
o Poder Público a criar 
uma plataforma virtual 
nas redes sociais para 
que a população possa 
acompanhar o andamento 
de obras executadas pela 
Prefeitura de Rio Preto. 

Quais obras
Entre as obras que po-

derão ser acompanhadas 
pela população estão: as 
de infraestrutura, novas 
edificações, restauração 
e manutenção da infraes-
trutura municipal, edifi ca-
ções e patrimônio público. 
Jean Charles citou trecho 
da Constituição Federal 
para defender a legalidade 
do projeto onde afirma 
que “todos têm direito a 
receber dos órgãos públi-
cos informações de seu 
interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou 
geral, que serão presta-
das no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade 
e do Estado”. 

Uma emenda afi rman-
do que Poder Executivo 
regulamente a Lei, no que 
julgar necessário, para a 
consolidação da proposta 
foi aprovada.

Da REDAÇÃO

dades. Hoje, no nosso gover-
no, temos ações concretas na 
defesa e proteção ambiental’, 
destacou o prefeito Edinho 
Araujo. 

O plano de Combate a In-
cêndios Florestais foi desen-
volvido após contrato fi rmado 
entre Semae e FEHIDRO, em 
2021, para o refl orestamento 
da Estação Ecológica do Noro-
este Paulista. O valor do con-
trato, mediamente processo de 
licitação, é de R$ 1.403.595,97. 
Desse total, R$ 1.263.236,37 
são custeados pelo FEHIDRO 
e R$ 140.359,60 são investi-
dos pelo Semae. A licitação de 
plantio das mudas está em fase 
de homologação.

Sindicato quer 
anular lei de 
parada de ônibus 
em chácaras

O Sindicato das Empre-
sas de Transporte Urbano 
de Passageiros do Interior do 
Estado de São Paulo entrou 
com Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) contra 
lei aprovada pela Câmara 
Municipal de Rio Preto que 
autoriza ônibus do transpor-
te coletivo realizar paradas 
no trajeto ao longo das linhas 
nos loteamentos de chácaras 
do munícipio. 

Na semana passada o 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo suspendeu a lei mo-
mentaneamente após acatar 
ação do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que contestou 
a validade da norma. 

O projeto de lei de auto-
ria do vereador Paulo Pau-
léra (PP) foi aprovado no 
Legislativo no dia 1 de feve-
reiro, vetado pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB), com 
derrubada do veto pelos 
vereadores no dia 5 de abril.

A lei prevê a permissão 
de diversas paradas ao longo 
do trajeto já estabelecido 
dentro dos loteamentos de 
chácaras no município de 
São José do Rio Preto, con-
forme solicitação do usuário. 

Anulação
Na ação o Sindicato 

aponta inconstitucionalida-
de da lei e pede sua anulação.
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Linha de crédito 
para agricultor 
comprar trator 
chega a R$ 23 mi

O governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) autorizou nes-
ta quarta-feira (27) a destina-
ção de R$ 23 milhões para a 
linha de crédito Pró-Trator 
e Implementos Agro-SP, 
que benefi ciará pequenos e 
médios produtores rurais na 
aquisição de tratores e imple-
mentos a juros zero. 

Durante visita à Agrishow 
– Feira Internacional de 
Tecnologia Agrícola em Ação, 
Rodrigo Garcia também en-
tregou 6 tratores e 10 veícu-
los, além de anunciar a inclu-
são de mais 19 municípios da 
região de Ribeirão Preto no 
programa Rotas Rurais com 
a entrega do mapeamento de 
endereços. 

“A Agrishow depois de 
dois anos volta e nos dá espe-
rança de um futuro promis-
sor, sabemos que o Brasil que 
queremos é esse. Alegria de 
ver o agronegócio crescendo 
no Brasil, a efi ciência e a tec-
nologia distribuindo renda 
e gerando riquezas também 
para São Paulo”, afirmou 
Rodrigo Garcia. 

O valor destinado benefi -
ciará produtores rurais, tanto 
pessoa física como jurídica, 
com renda bruta agropecuá-
ria anual de até R$ 1 milhão. 
Os itens que poderão ser 
fi nanciados são tratores de 
até 85cv de R$ 300 mil.
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cometeu irregularidades rela-
tivas à saúde e segurança do 
trabalho. 

“As destinações atendem 
aos requisitos legais da Lei 

Menor (R$ 44,8 mil), Cáritas 
Diocesana de Catanduva (R$ 
20 mil), Centro Social Santa 
Cruz (R$ 23 mil), CEREST São 
José do Rio Preto (R$ 89 mil), 
Centro Regional de Atenção 
aos Maus Tratos na Infância 
(R$ 3,1 mil), Lar São Vicente 
de Paulo de Votuporanga (R$ 
40,3 mil), Santa Casa de Nova 
Granada (R$ 50 mil), Fundo 
Municipal de Saúde de Onda 
Verde (R$ 50 mil) e Santa Casa 
de Misericórdia de Olímpia (R$ 
40 mil).
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CIDADES Deu nome falso
Foi preso um procurado pela justiça 
que furtou peças de alumínio no Caps 
do bairro Quinta das Paineiras

Morreu no HB
Ronivaldo Pedro da Silva, 33 anos, 
morreu no HB, onde deu entrada com 
traumatismo craniano  após acidente

Um homem, de 31 anos, foi 
executado a tiros na madru-
gada desta quinta-feira, 28, 
no bairro Fraternidade, em 
Rio Preto. Foram encontrados 
indícios pela Polícia Militar 
de que a vítima pode ter sido 
alvejada 12 vezes. 

Conforme o boletim de 
ocorrência, Dalbio Antonio de 
Albuquerque Leite estava na 
calçada em frente a sua casa 
quando o acusado chegou, 
sacou uma pistola 9 mm e 
começou a atirar. 

Ele correu para dentro do 
imóvel, sendo perseguido pelo 
assassino. Dalbio caiu no chão 
e foi executado na residên-
cia. Quando o Resgate chegou 
constatou o óbito no local. 

O criminoso, cuja identida-
de está sendo confi rmada pela 
DEIC, fugiu. A Polícia Civil 
já sabe o apelido pelo qual o 
marginal é conhecido.

Idoso
O corpo de um idoso, 

de 63 anos, foi achado por 
policiais militares no Jar-
dim Dom Lafayete, na Re-
gião Norte de Rio Preto, na 
noite desta quarta-feira, 27.
Segundo o boletim de ocorrên-
cia, um familiar da vítima que 
mora na mesma casa chegou 
e viu que a luz de apenas um 
cômodo estava acesa. 

Ao procurar o aposentado 
o parente o encontrou incons-
ciente, acionando o Resgate. 

Para a PM, que não cons-
tatou sinais de arrombamen-
to no imóvel, o médico que 
confirmou o óbito disse que 
não havia marcas aparen-
tes de agressão no paciente.

Homem é executado com 12 tiros e 
idoso é encontrado morto em casa

MORTES
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Pai que deu 
tijolada na filha 
e levou facadas 
morre no HB

Morreu na tarde des-
ta quarta-feira, 27, no 
Hospital de Base de Rio 
Preto, o homem, de 37 
anos, que havia jogado um 
tijolo na cabeça da fi lha, 
de 14 anos, e agredido a 
ex-mulher, de 31 anos, 
que reagiu e o golpeou 
com várias facadas. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, após violar 
uma ordem judicial, que 
o proibia de conviver com 
a família, o acusado pulou 
o muro e invadiu a casa, 
no Solo Sagrado II, na 
Região Norte, na noite de 
terça-feira, 26. 

Uma viatura da Polícia 
Militar foi acionada para 
um chamado de violência 
doméstica na madrugada 
de ontem e quando che-
gou no endereço a dona de 
casa informou que convi-
veu com o acusado por 15 
anos, estando separada há 
quatro anos.

O crime
Depois da discussão 

com a adolescente, o ho-
mem foi para cima da 
ex, puxando seu cabelo 
e dando vários socos em 
sua cabeça, lesionando 
sua boca. 

O agressor ameaçou a 
vítima de morte e jogou 
um tijolo na cabeça da 
fi lha. Para defendê-las, a 
mulher pegou uma faca e 
desferiu diversas facadas 
Uma guarnição socorreu 
o homem para o Hospital 
de Base, onde ele faleceu.

QUEM ERA

31 anos
A VITIMA estava na 
calçada em frente a 
sua casa quando o 
acusado chegou ati-
rando com 9mm

Foram encontrados indícios pela Polícia Militar de que a vítima pode ter sido alvejada 12 vezes.

CRIMINALIDADE

Idoso nega programa 
sexual e é assaltado 

Um idoso, de 66 anos, pro-
curou a delegacia de plantão 
de Rio Preto, na manhã desta 
quarta-feira, 27, para denun-
ciar que foi assaltado na vés-
pera, por volta das 20h30, na 
rua Bernardino de Campos, 
nas imediações da rodoviária. 

Segundo ele, foi abordado 
por um homossexual, baixo, 
forte, de cor parda, vestido 
com calça e camiseta preta, 
que lhe propôs um programa 
sexual. 

Diante da negativa, o mar-

ginal anunciou o assalto e fugiu 
com os sapatos e a pochete da 
vítima, contendo documentos, 
R$ 50 e cartão bancário.

Bandido rende clientes em loja e rouba celulares 
Um assaltante, de 34 anos, 

foi preso em flagrante por 
policiais militares, na noite 
desta quarta-feira, 27, após 
ameaçar três vítimas em um 
estabelecimento comercial na 
avenida América, na Vila Santa 
Cruz, em Rio Preto, e roubar 
dois celulares. 

Armado
Segundo o boletim de ocor-

rência, o marginal chegou 
armado com faca e facão e ren-
deu marido e mulher, de 26 e 
25 anos, donos do local, e um 
funcionário, de 21 anos. 

Bicicleta
Após roubar os telefones, 

fugiu em uma bicicleta. Em pa-
trulhamento nas imediações, a 
guarnição localizou o acusado, 
que negou o crime, mas foi re-

conhecido pelas vítimas. 
Uma mochila contendo as 

roupas, boné e armas brancas 
usadas no roubo foi dispensa-
da durante a tentativa de fuga 
e recuperada a 50 metros de 
distância do ponto onde o 
suspeito foi abordado. 

Os aparelhos foram encon-
trados escondidos num arbus-
to. Câmera de segurança de um 
imóvel vizinho ao comércio 

gravou o assalto. 

Prisão
No Plantão, a prisão foi 

convertida em preventiva e 
o indiciado, que não tinha 
antecedentes criminais, mas 
ostentava fl agrante em 6 de 
fevereiro deste ano por furto 
qualificado, encaminhado à 
carceragem, onde fi cou à dis-
posição da Justiça.

FOI PRESO

PERIGO

Jovem se queima 
em churrasqueira

Um jovem, de 22 anos, foi 
internado em estado grave na 
Santa Casa de Rio Preto após 
sofrer graves queimaduras ao 
tentar acender uma churras-
queira com gasolina. 

Segundo o boletim de ocor-
rência registrado na manhã 
desta quarta-feira, 27, a vítima, 
sua mulher e um casal de ami-
gos estavam na residência, no 
Parque da Cidadania, na noite 
da última terça-feira, quando 
decidiram fazer o churrasco.

O rapaz foi socorrido até a 

UPA Norte e transferido para 
o hospital, onde aguarda vaga 
para uma unidade especializa-
da em queimados.

5 DIAS INTERNADO

Motociclista morre 
na Santa Casa

Carlos Roberto Rocha 
Lima, 56, morreu no fi nal da 
noite desta quarta-feira, 27, na 
Santa Casa de Rio Preto, onde 
deu entrada com traumatismo 
craniano e múltiplas fraturas 
após sofrer acidente de trân-
sito com sua motocicleta, na 
tarde do último dia 22. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima sofreu 
também traumas na coluna, 
tórax e abdômen. 

O quadro de saúde, segun-
do o hospital, evoluiu para 

insufi ciência respiratória por 
contusão pulmonar e hema-
tose retido, tendo o paciente 
vindo à óbito às 23h33. 

Motorista alcoolizado é preso por tráfico
O condutor de um Fiat Siena, 
de 33 anos, foi preso em fl a-
grante por tráfico de drogas 
pela Polícia Militar Rodoviária 
(PMR), à 0h15 desta quinta-
-feira, 28, durante fi scalização 
de rotina, no quilômetro 443 
da rodovia Washington Luís 

MULTAS

(SP-310), na frente da base da 
corporação. 
Ao abordarem o motorista os 
policiais perceberam que ele 
estava alcoolizado e nervoso. 
Em revista no veículo encon-
traram três porções de cocaína, 
diversas embalagens plásticas, 

um celular e R$ 201.  

    Bafômetro
Exame do etilômetro confir-
mou a embriaguez e o acusado 
foi multado. À PMR, o homem 
negou a trafi cância e alegou ser 
usuário. 

Na delegacia de plantão, foi 
constatado que o indiciado 
tem antecedentes criminais. 
A droga, o dinheiro, o telefone 
e o carro foram apreendidos. 
A prisão por tráfi co foi con-
fi rmada e o suspeito levado à 
carceragem rio-pretense.

Marginal chegou 
armado com faca e 
facão e rendeu ma-
rido e mulher, de 26 
e 25 anos, donos do 
local, e um funcio-
nário, de 21 anos

Morreu no HB
Ronivaldo Pedro da Silva, 33 anos, 
morreu no HB, onde deu entrada com 
traumatismo craniano  após acidente
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Evento na Acirp que aconte-
ceu nesta quinta-feira (28/04) 
discutiu e apresentou novas 
ferramentas de apoio à mu-
lher vítima de violência do-
méstica em Rio Preto. Reuniu 
autoridades e especialistas. 
Segundo o juiz da Vara da 
Violência Doméstica e Famí-
lia,  Alceu Correia Junior, são 
fundamentais campanhas e 
ferramentas que dêem aco-
lhimento e esclarecimentos à 
essas mulheres como a Cam-
panha do Sinal Vermelho que 
é um mecanismo permanente 
de caráter nacional que usa 
um símbolo para que a mu-
lher faça a denúncia silenciosa 
em casos de urgência. 

    Novas ações
O juiz ainda ressalta novas 
medidas de combate à violên-
cia contra a mulher e explica 
como funcionarão na prática. 
“Estamos implantando um 
sistema de prevenção em que 
o agressor é intimado a com-
parecer em um curso que irá 
aplicar palestras para orien-
tar e reeducar esse acusado. 
Se ele não comparecer, estará 
sujeito à multa ou até prisão”, 
destaca. 
Além da sala lilás localizada 
no plantão 24h, há também 
um novo projeto de reunião 
bimestral para amparar es-
sas mulheres que solicitaram 
respaldo, mas é preciso que 
a mulher tenha manifestado 
sua busca por ajuda.

   Secretária
Segundo a Secretária da Mu-
lher, Maria Cristina de Godoy, 
todos os dias são registradas 
de sete a 12 ocorrências de 
violência de mulheres de to-
das as idades e classes sociais. 
“Esse número tem aumentado 
sistematicamente à medida 
que a mulher se sente mais 
encorajada a buscar ajuda e 
tentar romper esse ciclo”. 
Para Cléia Lima, coordenado-
ra do CRAM (Centro de Refe-
rência de Atendimento à Mu-
lher) existe todo um processo 
de conscientização dessa vio-
lência em que a vítima grande 
parte das vezes só identifica 
após um determinado tempo.  
“Por isso, ela tende a to-
mar consciência da violên-
cia e verbalizar sobre o caso 
meio lentamente”, pontua. 

Novas ações combatem 
casos de violência doméstica

APOIO ÁS MULHERES

Além da sala lilás locali-
zada no plantão 24h, há 
também um novo proje-
to de reunião bimestral 
de amparo

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da secretaria de 
Serviços Gerais, continua re-
formando todos os pontos de 
apoio do município, apesar da 
ocorrência de furto de mate-
riais que seriam empregados 
na reforma e nos consertos. 

O serviço de melhoria e 
reestruturação dos espaços 
para recebimento de materiais 
inservíveis começou no ano 
passado e até agora já foram 
reformados e reestruturados 
13. 

No momento, o 14º Pon-
to de Apoio, do Parque das 
Flores, está passando por 
reformas. A obra está na fase 

SERVIÇOS

Alvos de furtos, Pontos de Apoios ganham reforma
de concretagem e o local está 
sendo totalmente remodelado 
e modernizado. O secretário 
Ulisses Ramalho explica que 
as reformas foram necessá-
rias para a construção de no-
vas rampas de acesso e que 
a implementação de novos 
equipamentos como caçambas 
trouxeram muitas melhorias 
na hora em que o público faz 
os descartes dos materiais 
inservíveis. 

Mas a secretaria de Servi-
ços Gerais, responsável pela 
administração dos pontos de 
apoio, pede ajuda da comu-
nidade dos bairros próximos 
e moradores do entorno para 

chamar a Policia Militar ou 
GCM em caso de movimentos 
suspeitos e assim ajudar na fis-
calização a evitar furtos e para 
identificação dos vândalos. 

A última ocorrência foi re-
gistrada no ponto de apoio São 
José do Rio Preto 1. O relógio 
padrão de energia foi furtado 
e terá que ser reinstalado no 
poste. 

O engenheiro Humberto 
Scandiuzzi, responsável na 
secretaria de Serviços Gerais 
pelo Projeto de Gestão de Resí-
duos Sólidos, ressalta que já fo-
ram reformados treze pontos. 

Mas infelizmente, todo esse 
esforço não está valendo de 

nada e está sendo necessário 
fazer de novo, pois a prefeitura 
faz num dia e no outro os vân-
dalos aproveitam a madrugada 
para furtar e destruir todo o 
trabalho. 

“Em todos os locais foram 
registrados furtos após a refor-
ma”, relata.

O secretário Ulisses Rama-
lho afirma que é difícil mensu-
rar os prejuízos. “No São José 
do Rio Preto I roubaram toda 
a iluminação, câmeras, fiação e 
uns 30 metros de alambrado e 
no Parque das Flores atearam 
fogo na guarita novinha, que 
nem foi inaugurada. Isso é 
revoltante”.

Evento apresenta mecanismos de suporte à mulher vítima de violência em Rio Preto

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Alvos de furtos e vandalismo, prefeitura reforma pontos de apoio

TRABALHO

Balcão de Empregos 
oferece 500 vagas 
incluindo home office

O Blcão de Empregos fe-
chou esta quinta-feira (28/04) 
ofertando mais de 560 vagas. 

Há vagas para auxiliar de 
garçom (5), auxiliar de expedi-
ção (4), auxiliar administrativo 
(8), call center seguimento de 
agronegócios (15), consultor 
externo (10), executivo de 
vendas (10), motorista de 
aplicativo (50), representante 
comercial (10), pedreiro (4), 
profissional de apoio (15), 
técnico de enfermagem (6), 
treinando corretor de seguros 
em regime home office (15), 
vendedor (15) e estágio call 
center (15). 

E também há vagas de 

e s t á g i o  p a r a  e s t u d a n -
tes do ensino médio (10). 
Interessados podem consultar 
o site www.riopreto.sp.gov.

DATA  ESPECIAL

Comércio do centro terá 
horário especial para 
compras do Dia da Mães

O comércio da região cen-
tral de Rio Preto definiu que 
terá horário especial para ten-
tar esquentar as vendas para 
o Dia das Mães deste ano, que 
acontece no segundo domingo 
de maio. 

Na sexta-feira, dia 6 de 
maio, a abertura do comércio 
em geral e do Calçadão será 
das 9h às 22h.

Por sua vez o sábado, dia 
7 véspera do Dia da Mães, o 
funcionamento será das 9h 
até às 18h. 

Shoppings
Os shoppings mantêm seus 

horários habituais na funcio-

nando na sexta e sábado das 
10h às 22h e no domingo (Dia 
das Mães) das 14h às 20h. Co-
laborou Sério SAMPAIO

Rio Preto 
terá unidade 
da Casa SP 
Afro Brasil

Rio Preto será uma 
das cidades do Estado de 
São Paulo que irá receber 
o projeto Casa SP Afro 
Brasil, espaço multiuso 
para o desenvolvimento 
regional e socioeconô-
mico da população negra 
paulista. O anúncio foi 
feito pelo secretário exe-
cutivo do Centro de Equi-
dade Racial Ivan Lima, 
durante o Seminário Re-
gional: “Fortalecimento 
da Cooperação Estado-
-Municípios”, promovido 
pela Secretaria Estadu-
al de Desenvolvimento 
Regional, por meio da 
plataforma ‘Municípios 
em Rede’ e em parceria 
com a Fundação Escola 
de Sociologia e Política 
de São Paulo, realizado 
na manhã desta quinta-
-feira, dia 28. 

“Agora, com a Casa SP 
Afro Brasil vamos fortale-
cer ainda mais a luta pelo 
respeito integral e a legi-
timidade cultural como 
forma de resistência da 
população negra paulis-
ta”, enfatizou Ivan Lima. 

A secretária da Mu-
lher Pessoa com Defici-
ência e Igualdade Racial 
Maria Cristina de Godoi 
acompanhou o seminário 
e destacou que o objetivo 
é ser um centro de difu-
são de equidade racial e 
também de preparação 
e proteção para que a 
comunidade negra e a 
comunidade quilombola 
possa estar representada 
por ações efetivas. 

“Foram contempladas 
20 cidades para receber 
uma unidade da Casa SP 
Afro Brasil, sendo Rio 
Preto uma delas. Esta 
conquista é uma parceria 
da nossa Secretaria e do 
Conselho Municipal Afro 
que fizeram as articu-
lações junto aos órgãos 
de São Paulo através do 
Centro de Equidade Ra-
cial em tratativas com o 
secretário executivo Ivan 
Lima”, disse a secretária. 

O investimento para 
a criação do centro será 
de R$ 765 mil, recursos 
do Estado. A prefeitura 
de Rio Preto entrará com 
o valor de contrapartida 
(recursos próprios) de R$ 
198.123,62, com a doação 
do terreno para a cons-
trução da Casa SP Afro 
Brasil.  “Estamos traba-
lhando para que a fase 
de licitação seja iniciada 
na segunda quinzena de 
maio”, acrescentou .

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

O desembargador Jacob 
Valente, do Tribunal de Jus-
tiça (TJ) do Estado de São 
Paulo, julgou inconstitucional 
lei municipal que obriga as 
escolas públicas e privadas de 
Rio Preto disponibilizarem 
cadeiras determinados nas 
salas de aula aos portadores de 
transtorno de Déficit de Aten-
ção e Hiperatividade (TDAH). 

A Lei foi aprovada pela Câ-

ESCOLAS DE RIO PRETO

TJ anula lei que atende alunos com TDAH
mara e proposta pelo vereador 
Júlio Donizete (PSD). 

Despacho
O desembargador diz em 

seu despacho que a compe-
tência para regrar as ativi-
dades na área da educação é 
competência compartilhada 
entre a União e os Estados. Ele 
também ressalta que a Lei trata 
indevidamente das escolas 

particulares. 
Segundo ele, ofende a di-

visão de tarefas na área de 
educação que é dos poderes 
Executivo da Federação, Es-
tados e Municípios. E cita o 
artigo 299 da Constituição 
Federal e os artigos 239 e 248 
da Constituição Estadual. 

Outra lei
Outra Lei Federal determi-

na a competência das Secreta-
rias Municipais de Educação e 
Saúde que são obrigadas a ter 
programa próprio destinado a 
mitigar os problemas dos por-
tadores de TDAH. Ele afasta 
ainda a repercussão geral de 
matéria analisada pelo Supre-
mo Tribunal Federal. 

No caso, a vigência da Lei 
já estava suspensa por uma 
liminar. 

Divulgação SMCS

Divulgação Divulgação

PAULO DE PAULA/ACIRP



O treinador do ex-tenista Guga, 
Larri Passos, um dos mais pre-
miados do mundo, participou 
nesta semana de uma clínica 
com alunos da Escola Guga no 
Automóvel Clube de Rio Preto. 
Ele deu aulas para os jovens e 
falou sobre a possibilidade de 
intercâmbio com a Ross School 
Tennis Academy nos Estados 
Unidos. 
Durante a visita, Passos relem-
brou momentos com dois te-
nistas rio-pretenses: Tiago Al-
ves e Mateus Alves. “São José 
do Rio Preto vive tênis. Tive-
mos o Tiago Alves, que foi um 
atleta que esteve na minha aca-
demia, treinava lá, se prepa-
rou, ganhou torneios. Depois 
viajei um pouco com o Mateus 
Alves, o Guga me entregou ele 
por seis semanas, foi para os 
Estados Unidos comigo, onde 
jogou sua primeira semifinal 
no profissional comigo”, afir-
mou. 
Ele também falou que mantém 

LARRI PASSOS EM RIO PRETO
TÊNIS

contato com Guga e que tem o 
objetivo dde popularizar o tê-
nis ainda no Brasil. “O Guga 
entrou em uma onda de massi-
ficar o tênis no Brasil. Hoje te-
mos 5 mil crianças do Brasil na 
escolinha Guga. Quando ele foi 
campeão em 1997, não apro-
veitaram como tinha que apro-
veitar, agora ele está tentando 
fazer algo legal”, afirmou. 
Segundo Larri, o momento 
mais especial da sua carrei-
ra foi quando Guga venceu o 
seu primeiro Roland Garros 
em 1997 e lamentou o fato de 
atualmente nenhum brasileiro 
estar no Top 100. 

     1997
“Oito de junho de 1997, quan-
do vai completar 25 anos do 
primeira Roland Garros do 
Guga, que foi o momento mais 
legal para ele. Para mim foi 
um momento também duro, 
pois eu tive que segurar a ca-
beça dele para que ele chegas-
se a ser o número 1 do mundo. 
Hoje nós não temos nenhum 
jogador na chave principal do 
Roland Garros”, afirmou.

Segundo Larri, o momento mais especial 
da sua carreira foi quando Guga venceu o 
seu primeiro Roland Garros em 1997 e 
lamentou o fato de atualmente nenhum 
brasileiro estar no Top 100.

Em visita a Rio Preto, Larri Passos fala do cenário atual do tênis

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Palmeiras 100% na Libertadores
O Palmeiras deu mais uma 

demonstração de que é um 
grande candidato ao título da 
Copa Libertadores ao derrotar 
o Emelec (Equador) por 3 a 
1, na noite desta quarta-feira 
(27) em pleno estádio George 
Capwell, em Guayaquil, pela 
terceira rodada do Grupo A da 

AMÉRICA

Vinicius Lima

Divulgação

Auri Fotografia
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O Barretos Motorcycles, tra-
dicional encontro de motoci-
clistas que ocorre no Parque 
do Peão, chega à sua 18ª edi-
ção trazendo uma programa-
ção repleta de atrações volta-
das para o público que aprecia 
o universo das motos. 
O evento acontece de 29 de 
abril a 1 de maio, contando 
com uma estrutura completa 
para receber tanto os moto-
ciclistas quanto os visitan-
tes “pedestres”. Os ingres-
sos estão à venda pelo site . 
Serão três dias com shows 
musicais, apresentações de 
equipes de acrobacias, es-
tandes com lançamentos do 
setor, bar temático, encontro 
internacional de Hayabusas, 
Concurso Garota Motorcycles 
e novidades como um espaço 
exclusivamente feminino. 
Música e acrobacias 
A grade musical do evento 
sempre traz grandes nomes 
do rock e pop. Para este ano, 

Barretos Motorcycles 
começa nesta sexta

CULTURA

Serão três dias com 
shows musicais, apre-
sentações de equipes 
de acrobacias e lança-
mentos de produtos

no Palco Principal, a pro-
gramação começa no dia 29, 
sexta-feira, com Raimundos 
e Trecho Urbano no palco 
principal e Tia Zica no palco 
do Moto Bar. No sábado, 30 
de abril, as atrações são Bi-
quini Cavadão e Overdrive 
Duo no palco principal e Hot 
Band, Brown Sugar Blues, Dj 

Thomazini e Receita Coleti-
va no Moto Bar. No domin-
go, 01 de maio, os shows são 
de Thomazini e RockVeras. 

   Acrobacias
Já na Pista de Acrobacias, 
montada especialmente para 
o evento, acontecem os shows 
mais esperados pelos motoci-

clistas. Entre as equipes con-
firmadas que farão exibição no 
local estão XTreme Manobras 
Radicais, Cachorrão Moto 
Show e Força & Ação. Elas 
se apresentam diariamente 
na programação do evento. 
Mais informações e progra-
mação completa no site oficial 
de Os Independentes.

A PARTIR DE HOJE

Varanda Teatro inicia série 
de ações formativas

Dedicando-se às formas 
animadas, em especial às 
máscaras teatrais e ao teatro 
lambe-lambe, a Varanda Te-
atro, de Rio Preto, dá início 
nesta sexta, 29 de abril, ao 
projeto “De olho nas [His-
tórias encaixotadas] Teatro 
Lambe-lambe”, que compre-
ende uma série de atividades 
online e gratuitas para todas 
as idades ao longo de sete me-
ses, até o final de novembro 
de 2022. 

Marcando a abertura, às 
20h, a artista Fernanda Mis-
siaggia comanda a primeira 
live da série que revelará 
o processo de montagem e 
curiosidades do teatro lam-
be-lambe, arte que acontece 
dentro de uma caixa cênica 
em miniatura e é o foco da 
programação. A atividade 

será no Instagram @varan-
dateatro. 

A série de lives “Trecos, 
truques e traquitanas” conta-
rá ao todo com quatro encon-
tros para mostrar o funcio-
namento das caixas de teatro 
lambe-lambe. As outras ações 
do projeto são a disponibiliza-
ção no YouTube da Varanda 
de dois vídeos tutoriais, um 
de teatro lambe-lambe de 
sombras com materiais re-
cicláveis e outro de teatro de 
papel com caixa de sapato, 
para fazer em casa, a partir de 
1º de maio até 30 de novem-
bro; e uma oficina online de 
teatro lambe-lambe de papel 
para educadores e pessoas 
interessadas sem experiência, 
dias 24 e 26 de maio, com 
início das inscrições na sexta 
(29), via formulário online. 

Barretos Motorcycles começa nesta sexta com programação de shows

Varanda Teatro inicia nesta sexta série de ações 

competição. 
Com este resultado a equipe 

comandada pelo técnico portu-
guês Abel Ferrerira mantém 
100% de aproveitamento na 
atual edição da Libertadores, 
liderando sua chave com nove 
pontos, e com boa vantagem 
sobre o vice-líder Deportivo 

Táchira (Venezuela), que tem 
quatro pontos. As atenções 
do Palmeiras agora se voltam 
para a Copa do Brasil, onde 
enfrenta a Juazeirense no sá-
bado (30). Na Libertadores o 
próximo compromisso é dian-
te do Independiente Petrolero 
(Bolívia) na terça-feira (3).

Liverpool vence 
e se aproxima 
da final da Liga 
do Campeões

Um gol contra e outro 
de Sadio Mané deram ao 
Liverpool (Inglaterra) a 
vitória por 2 a 0 no jogo 
de ida da semifinal da Liga 
dos Campeões contra o 
Villarreal (Espanha) nesta 
quarta-feira (27), colocan-
do o time de Jürgen Klopp 
a caminho de sua terceira 
final na competição em 
cinco temporadas. 

O Villarreal defendeu 
com muitos jogadores 
no primeiro tempo para 
frustrar o hexacampeão 
europeu. O brasileiro na-
turalizado espanhol Thia-
go Alcântara foi quem 
chegou mais perto de abrir 
o placar, com uma bomba 
de fora da área que acer-
tou a trave. 

Oportunidades
Houve várias oportu-

nidades para o Liverpool, 
com Jordan Henderson 
acertando o lado de fora 
da rede, e Mohamed Sa-
lah mandando para fora. 
Mané teve um chute des-
viado da entrada da área 
passando perto da trave. 

Porém,  durante  a 
maior parte a defesa de 
Unai Emery lidou bem 
com a situação, com Pau 
Torres comandando a li-
nha defensiva e os meias 
centrais Dani Parejo e 
Étienne Capoué protegen-
do a área. 

O Liverpool pisou um 
pouco no acelerador após 
o intervalo e, momentos 
após o meia brasileiro Fa-
binho ter um gol anulado 
por impedimento, o cruza-
mento de Henderson des-
viou em Pervis Estupiñán 
e quebrou a resistência do 
Villarreal.

Da REDAÇÃO

César Greco



Notas Explicativas
Integralização do capital / resultado do exercício / lucros 
acumulados / ativo imobilizado: 1- Integralização da 10a. 
(Décima) parte do capital com o lucro acumulado do 2o. 
(Segundo) trimestre - conf. Art. 80 - Lei 6.404/76 Contas/
grupos de contas - Reservas de capital - Reserva art. 80 
Lei 6.404/76 Resultado do exercício - Lucro do exercício. 
Resultado do Exercício  / Lucros Acumulados: 1.1 - 
Transferência de parte do lucro para reserva de capital in-
tegralizando a 10a. (Décima) parte do capital, tendo como 
justificativa o já citado art. 80 Da lei 6.404/76. Ativo imo-
bilizado/depreciação: 1.2 - Bem móvel adquirido para 
imobilizado já usado e depreciado- art. 322 Do rir/2018 
- dec. 9.580/2018 Contas/grupos de contas: Bens móveis: 
Depreciações/amortizações

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados
Descrição    2020      2021
(+) Saldo Inicial do Exercício - -
(+) Ajustes Credores de 
 Exercícios Anteriores - -
(-) Ajustes Devedores de
  Exercícios Anteriores - -
(+) Correção Monetária do Saldo Inicial - -
(-) Parcelas dos Lucros Acumulados 
 Incorporados ao Capital - -
(+) Reversão de Reservas - -
Reservas de Contingências - -
Reservas de Lucros a Realizar - -
(+) Resultado líquido do 
 Exercício Lucro - 1.876,74
(-) Transferência para Reservas - 1.000,00
(-) Dividendos ou Lucros
 Distribuídos, Pagos ou Creditados - -
= Lucro Acumulado Lucro - 876,74

         2020                2021
Ativo 10.000,00 13.511.675,71
Ativo circulante 10.000,00 13.511.675,71
Disponível 10.000,00 1.402.586,52
Numerários 9.000,00 9.250,00
Caixa 9.000,00 9.250,00
Bancos 1.000,00 1.393.336,52
Bancos conta movimento 1.000,00 52.902,73
Aplicações financeiras
 liquidez imediata - 1.340.433,79
Clientes - 12.108.873,05
Duplicatas a receber - 12.108.873,05
Títulos de terceiros - 12.108.873,05
Outros créditos - 216,14
Outros créditos - 216,14
Tributos a recuperar / compensar - 216,14
Ativo não circulante - -
Imobilizado - -
Bens móveis - -
Bens móveis - 1.500,00
(-) Depreciações,
 amort. e exaust. Acum. 1.2 - (1.500,00)

Demonstração do Resultado
Descrição 2020               2021
Receitas Brutas - 997.224,65
Ágio na Cobrança de Títulos - 51.361,24
Securitização/Deságio - 945.863,41
Deduções - (82.199,14)
Cofins s/ cobrança de títulos - (67.698,04)
Pis-pasep s/ cobrança de títulos - (14.501,10)
= Receita Líquida - 915.025,51
Custos - (167.048,51)
Despesas Cartorarias - (24.995,44)
Custo nas Cobranças de Títulos - (24.103,07)
Custo Captação Títulos/Agenc. Títulos - (117.950,00)
= Lucro Bruto - 747.977,00
Despesas Administrativas - (427.320,54)

Nova Era Securitizadora S.A.
CNPJ: 38.440.273/0001-20

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

         2020                 2021
Passivo 10.000,00 13.511.675,71
Passivo circulante - 3.159.798,97
Exigível a curto prazo - 20.336,32
Empréstimos e financiamentos - 20.336,32
Títulos a pagar - 20.336,32
Fornecedores - 3.121.037,54
Cobrança de terceiros - 3.121.037,54
Cobrança de terceiros - 3.121.037,54
Obrigações tributarias - 15.637,61
Obrigações tributarias - 15.637,61
Impostos e contribuições 
 a recolher - 15.637,61
Obrigações trabalhistas 
 e previdenciária - 2.787,50
Obrigações trabalhistas 
 e previdenciária - 2.787,50
Obrigações com o pessoal - 2.419,00
Obrigações previdenciárias - 368,50
Passivo não circulante - 10.340.000,00
Debentures - 10.340.000,00
Debentures não conversíveis - 10.340.000,00
Debentures simples não 
 conv. Ações - 10.340.000,00
Patrimônio liquido 10.000,00 11.876,74
Capital social autorizado 9.000,00 10.000,00
Capital social autorizado 9.000,00 10.000,00
Capital subscrito 9.000,00 10.000,00
Reservas de capital 1.000,00 1.000,00
Reservas de capital 1.000,00 1.000,00
Reservas de capital 1 1.000,00 1.000,00
Resultado do exercício  - 876,74
Resultado do exercício - 876,74
Resultado do exercício 1/1.1 - 876,74

Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado
Descrição 2020              2021
Pro-labore - (11.000,00)
Salário ( Bolsa Auxílio ) - (5.760,00)
Vale Transporte - (1.277,00)
Material de escritório - (660,00)
Assessoria Contábil - (12.250,00)
Serviços prestados por terceiros PF - (22.226,00)
Serviços de Terceiros - PJ - (116.577,37)
Assessoria Empresarial/Administrativa - (252.000,00)
Assessoria Jurídica - (4.400,00)
Publicações - (1.170,17)
Despesas Financeiras - (331.063,13)
Juros passivos - (100,00)
Juros de mora - (618,95)
Juros, taxas e comissões bancarias - (7.629,39)
Juros s/ contratos debentures - (322.714,79)
Despesas Gerais - (53.049,74)
Energia elétrica - (1.104,52)
Telefone - (1.607,91)
Depr. Amortizações ( Não Dedutível) - (1.500,00)
Mensalidades - (2.959,02)
Não Dedutíveis - (2.207,61)
Aluguéis - (21.840,00)
Condomínio - (5.268,88)
Despesas com viagem - (1.891,80)
Copa / Cozinha e Outros - (247,00)
Publicidade, propaganda e outros - (14.423,00)
Despesas Tributárias - (16.391,33)
Encargo INSS Empresa - (2.475,00)
IPTU - (972,60)
Taxas diversas - (4.290,61)
Multas de mora - (116,25)
Taxa Licença Municipal - (207,76)
Contribuição Negocial - (1.635,00)
IOF S/ Contratos Aditivos - (6.286,12)
IOF ( Imp. sobre Op. Financ.) - (407,99)
Receitas Financeiras - 90.424,12
Juros de aplicações financeiras - 1.747,35
Juros Rec. sobre desc. títulos - 88.676,77
= Lucro Operacional - 10.576,38
= Lucro Contábil Líquido 
 antes da Contribuição Social - 10.576,38
Contribuição Social - (4.971,22)
Contribuição Social - (4.971,22)
= Lucro Contábil Líquido 
 antes do Imposto de Renda - 5.605,16
Imposto de Renda - (3.728,42)
Imposto de Renda - (3.728,42)
= Lucro  - 1.876,74
= Lucro Líquido do Período - 1.876,74

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021.
Diretoria

Eder Marques Santos - Diretor Presidente
Contador

Elizio Berti Junior - 1SP248422/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

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

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

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          -           2ª PUBLICAÇÃO 
 
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. 
 

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

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

Certifica-se que apresentaram ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Bebedouro, Estado de São Paulo á os documentos exigidos no 
Código Civil Brasileiro para habilitação de casamento:

THIAGO MOUTINHO RAMOS
e 
SILVIA HELENA TRIBIOLLI.

THIAGO MOUTINHO RAMOS, de nacionalidade brasileira, servidor 
público, solteiro, nascido em Bebedouro, SP, no dia 07 de abril de 1979, 
residente e domiciliado a Regente Feijó, Nº 482, Vila Ercília, São José do 
Rio Preto, SP, filho de CLAUDINEI RAMOS e de MARIA CECILIA AGUIAR 
MOUTINHO RAMOS. 

SILVIA HELENA TRIBIOLLI, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida em Bebedouro, SP, no dia 08 de fevereiro de 1979, residente e 
domiciliada a Antônio Talarico, Nº 26, JARDIM CIRANDA, Bebedouro, SP, 
filha de ANTONIO TRIBIOLLI e de NADIR DE OLIVEIRA TRIBIOLLI.  

Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 13 de abril de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

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

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

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

ALEXANDRE NECCHI OLIVEIRA e VIVIANE D'ORNELLAS. Ele, 
de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 18 de junho de 1988, filho de JOSÉ 
DIVINO DE OLIVEIRA e de ANA PAULA NECCHI DE OLIVEIRA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, fisioterapeuta, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de dezembro de 1993, filha 
de ANTONIO CARLOS D'ORNELLAS e de MARLI APARECIDA 
MIORANCI D'ORNELLAS. 

GÊISON LIMA MARQUES e JOYCE ELOYSA PEREIRA LOPES. 
Ele, de nacionalidade brasileira, Alimentador de linha de produção, 
solteiro, nascido em Paramirim, BA, no dia 09 de abril de 1993, filho 
de JOSÉ DA SILVA MARQUES e de MARIA LIMA SANTOS MAR-
QUES. Ela, de nacionalidade brasileira, engenheira civil, solteira, 
nascida em Paramirim, BA, no dia 17 de janeiro de 1996, filha de 
JOÃO LUIS LOPES e de ZIRLENE MARIA PEREIRA LOPES. 

ALESSANDRO CARNEIRO DE MENEZES e PAULA COSENZA 
ARAUJO. Ele, de nacionalidade brasileira, corretor de seguros, 
divorciado, nascido em Itapagipe, MG, no dia 13 de maio de 1975, 
filho de FELICIANO VIRGINIO DE MENEZES e de FRANCISCA 
CARNEIRO DE MENEZES. Ela, de nacionalidade brasileira, dentis-
ta, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 28 de 
novembro de 1980, filha de ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO e 
de MARIA CAROLINA COSENZA ARAUJO. 

FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO e CAROLINE MELO DE 
SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 26 de outubro de 1989, 
filho de CARLOS ALEXANDRE SERAPIÃO DO NASCIMENTO e 
de ISABEL REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, coordenadora de marketing, solteira, nascida 
em Catanduva, SP, no dia 08 de junho de 1992, filha de EDILSON 
FRANCISCO DE SOUZA e de CLAUDIA REJANE MELO COSTA 
DE SOUZA. 

GABRIEL HENRIQUE GOMES e VANÚBIA FERNANDES DE 
OLIVEIRA CARVALHO. Ele, de nacionalidade brasileira, tecnico 
em instalação, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 20 de dezembro de 1998, filho de ROBSON GOMES e de 
MARCIA PERPETUA PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
agente de saúde, solteira, nascida em João Pessoa, PB, no dia 03 
de setembro de 1994, filha de IVANDIR BATISTA DE CARVALHO e 
de IVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA. 

ALEXANDRE MIGUEL FLORES e AMANDA BAPTISTA DA SILVA 
LOPES. Ele, de nacionalidade brasileira, analista contábil, solteiro, 
nascido em Catanduva, SP, no dia 25 de maio de 1995, filho de 
CAETANO FLORES e de IRANI DE FÁTIMA DUARTE FLORES. 
Ela, de nacionalidade brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de fevereiro de 2000, filha de 
ROMILDO DE ABREU LOPES e de KATIA BAPTISTA DA SILVA 
LOPES. 
 

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, 28 de abril de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 11/2022. 
Objeto: Registro de Preços para contratação de pessoa 
jurídica, para prestação de serviços de exames por imagem, 
parapacientes do Município de Tanabi – SP, conforme espe-
cificações e quantitativos estimados nos anexos do presente 
edital. Sessão de entrega e abertura dos envelopes e Cre-
denciamento: 12 de maio de 2022, as 09h15min. O edital 
poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, 
sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS 
DIAS ÚTEIS DAS 09h00 às 15h00 ou pelo site: www.tanabi.
sp.gov.br ou ainda pelo email: licitacao@tanabi.sp.gov.br. 
Tanabi, 28 de abril de 2022. João Paulo da Silveira – Prego-
eiro - Norair Cassiano da Silveira – Prefeito do Município.

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. RONIVALDO GOMES DA SILVA e GENECI DA SILVA, sendo 
ELE filho de VALDIR GOMES DA SILVA e de NEIDE BESSÃO DA SILVA 
sendo ELA filha de VALDEMAR DA SILVA e de SOLMIRA PIRES, brasileiro 
e residente neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 28/04/2022.

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

Renata Comunale Aleixo

Oficial

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

__________________________________________________________________________________

EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 

Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 

saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 

Civil.

ANDRÉ CRISTIANO ROMERA e ILIDAIANA SMANIOTTO. Ele, brasileiro, natural de Arujá, Estado 

de São Paulo, nascido aos cinco (05) de janeiro de um mil novecentos e oitenta e quatro (1984), com trinta  e oito 

(38) anos de idade, Motorista, divorciado, filho de BENEDITO ROMERA GOMES e de dona NELCY ELIAS 

ROMERA. Ela, brasileira, natural de Vilhena, Estado de Rondônia, nascida aos  onze (11) de maio de um mil 

novecentos e oitenta e dois (1982), com trinta  e nove (39) anos de idade, do lar, divorciada, filha de LUTERO 

SMANIOTTO e de dona IVETE SIMIONI SMANIOTTO.

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

da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e sete (27) de abril de dois mil e vinte e dois (2022).

Renata Comunale Aleixo

Oficial
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SOCIAL LUI
WALDNER

Perfume é poesia em frasco, é a linguagem da nossa es-
sência. Cada gota é um verso que harmoniza,cria ima-
gens,desperta sentimentos, eterniza memórias e descreve 
a vida em estrofes repletas de emoções.Há perfumes que 
não ficam apenas na roupa,exalam na memória e transbor-
dam no coração.Cientes de que o perfume é uma história 
em odores,às vezes poesia da memória,os irmãos Márcio 
e Fernando Issas, atuam no comércio de perfumes há 33 
anos, com a Primor, uma tradição no mercado de fragrân-
cias, reunindo em seu portfólio as melhores griffes nacio-
nais e estrangeiras. Por isso, sua loja no Calçadão da Gene-
ral Glicério, quase esquina com Silva Jardim, é um sucesso. 
Agora, acabam de abrir uma filial no Shopping Iguatemi 
que está bombando. A Primor Perfumes estocou-se com o 

NO PALCO
O ator Daniel Craig, que viveu o último James Bond, vai 
estrear amanhã, uma nova produção da Broadway de 
Macbeth, de William Shakespeare, interpretando o papel 
título no Lyceum Theater.

PERFUMES PRIMOR, 
UM SUCESSO!

PARA POUCOS E BONS
Foi o envolvimento emocional com a boa gastronomia 
que impulsionou Fátima Haikel Oliveira, esposa do mé-
dico Agnello Oliveira, a se enveredar pela seara do forno 
e fogão, embora, por costume, apostasse apenas nos 
paladares caseiros. O inconfundível toque que ela dá 
aos pratos, sutil sem ser frágil, leve sem perder a con-
tundência, faz seus temperos fluírem com sinceridade, 
apaziguando a expectativa e satisfazendo a fome. Suas 
receitas conseguem sempre um resultado encantador. 
Pois Agnello e Fátima abriram sábado sua casa para mi-
mar um pequeno grupo de amigos que se deliciaram com 
um jantar irretocável, cheio de elegância e simplicidade. 
O menu, apresentava entradas da cozinha árabe, revisi-
tadas, com traços novos e um resultado encantador, cujo 
leque de delícias incluía um quibe cru, um babaganouch 
e um patê de alcachofras,absolutamente inomináveis. 
De prato principal, uma delícia da memória afetiva so-
licitado por alguns convidados: dobradinha com arroz 
branco, de sabor excelso. De sobremesa, pudim de lei-
te condensado e um doce de leite, desses que, quando 
aterrissam à mesa, acabam com o burburinho. Noite que 
merece aplausos e pede bis. 

que há de melhor,principal-
mente para o Dia das Mães 
que se aproxima, pois o 
perfume como presente,co-
munica sentimentos,trans-
mite vibrações e expressa, 
em aroma, o que as pala-
vras, por si só, não são ca-
pazes de dizer. Um perfume 
é como uma peça de roupa, 
uma mensagem, uma forma 
de se apresentar. Nem sem-
pre os melhores perfumes 
são os mais caros. Às vezes, 
a melhor fragrância está na 
simplicidade do sentimento 
que colocamos no aroma.O 
único valor que importa é o 
valor do coração.

ANIVERSÁRIOS.
ESSES, os aniversariantes da semana:29, sexta-feira:-
Jesus Martim Neto- presidente do Rio Preto Automóvel 
Clube; Moysés Camargo- vice-presidente do Automóvel 
Clube; Biba Moreira, Dipiu Thomaz, Fátima Loureiro, José 
Eduardo Roma Júnior, Amadeu Cherubini Neto, Cecília 
Pierre, Sandro Spotti, Sonia Paiva, Maria Márcia Fava 
Homsi, Waldir Antônio Maluf Tognola, Nana Caymmi,Pe-
nélope Cruz,José Antônio Ercolin.30, sábado: Baronesa 
Sílvia Amélia de Waldner,Sandro Rogerio Gubolin,Milton 
Flávio,André Agassi,Antônio Celso Oliveira Braga, Delfim 
Neto, Fausto Silva, Fabiola Oliveira, Giancarlo Lui, bel. 
José Luiz Chain. 1º, domingo: Dia Mundial do Trabalho, 
Patrícia Vendramini Cardoso Machado, Pérgio Bertolini, 
Cida Cabrera, Ésio Glacy de Oliveira, Euphly Jalles Filho, 
José Fernando Vieira da Silva, Lelena Barbour Pini, Le-
onardo Correa Machado Pereira, Marcelo Rubens Pai-
va, Maria Angélica Lorga, Paulo Roberto Munia, Rober-
to Justus, Zenha Ribeiro Prudente Aquino, Luiz Duarte 
Silva Júnior,Luiz Nogueira, Adnilson Souza Pereira.2, 
segunda-feira:Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, 
1829-Nasceu em Macejana (CE), o romancista José de 
Alencar; 1919-nasceu Ataulfo Alves,David Beckham,Ma-
ria Aparecida Thomé Menezes,Dijalma Pirillo Júnior,Leo-
nardo Lima Verona, Henrique Taufic, José Luiz Mendonça, 
Jorge Antonio Sidericoudes, Pedro Gildo Venturelli.3,ter-
ça-feira:1469-nasceu na Itália o filósofo Maquiavel, Dia 
do Sertanejo, aniversário  de Bebedouro, aniversário de 
Poloni, aniversário de Valentim Gentil, Agnaldo Rayol, 
Márcia Costa,Ricardo Muanis Camargo, Marina Vanzela 
Lania Teles.4, quarta-feira: Dionéia de Carvalho, Nardo 
Nazareth Monteiro, Cassia Guerra, Duda Mahfuz, José 
Carlos Beccari de Azevedo, Lulu Santos, Willian Gabriel 
Daher, nasceu Audrey Hepburn, Fernando Gomes,Nélio 
de Castro Gomes.5, quinta-feira:Dia do Pintor,Dia Nacio-
nal das Comunicações, nasceu Karl Marx, Nelcy Amorim 
Ciantelli, Valéria Cabrera, Lúcia Pardo, Dema Menezes 
Lorga, nasceu Beth Carvalho, Luiz Carlos Bardari,Paulo 
Emílio Azevedo Marques.Douglas Soler, Antônio Lui, Ma-
ria Fernanda Abelaira, Maria Helena Bolim.

FEIJOADA GOURMET I
Na culinária, a sofisticação e qualidade nos ingredientes, 
são imprescindíveis e tornam-se imperativas para o uni-
verso gustativo e olfativo, pois um ingrediente de segun-
da, pode comprometer o resultado final. E com liberdade 
e método, temos em Rio Preto, sem dúvida, algumas das 
melhores do interior de São Paulo, pontificando entre os 
principais nomes do setor, pois agregam valor aos tem-
peros e por isso, ganham a cada dia mais notoriedade. 

FEIJOADA GOURMET II
A feijoada preparada para o Feijão Chic, é um convite 
irresistível, dando a ideia de banquete com delicadeza.
Embora seja um enclave originário da gastronomia es-
crava,esse ícone da culinária brasileira, adiciona o cheiro 
e o sabor daquele gosto a que nos afeiçoamos e muitas 
vezes nos remete à memória adocicada da infância que 
perseguimos como desejo.Guardiã de delícias, a fume-
gante feijoada servida no Feijão Chic, sempre teve per-
sonalidade própria arrancando suspiros a cada garfada.
Quem já esteve nas edições anteriores do Feijão Chic,-
sabe do que estou dizendo É por isso que o Feijão Chic é 
hoje convergência dos assuntos da elite social.

FEIJOADA GOURMET III
A cozinha de sedução do Feijão Chic, propõe uma série 
de petiscos no bate-bola inicial, como pasteizinhos de 
palmito, de queijo e carne, de massa crocante e servi-
dos quentinhos, como a mandioquinha frita,os torres-
minhos,os bolinhos de bacalhau, pérolas de galinha,os 
croquetes,os bolinhos de aipim com carne seca,os mi-
ni-quibes, caldinho de feijão,que acompanham a cer-
veja feita especialmente para pessoas que acham que 
a cerveja salva a humanidade da depressão.E coque-
téis refinados oferecidos com generosidade pela Mor-
rison Gin. Será sem dúvida, uma grande bouffe! 

FEIJOADA GOURMET V
Mas uma das coisas mais importantes pela qual cada 
convidado do Feijão Chic solicita especial atenção, é a 
altura do som e a qualidade musical. O tecladista Ani-
sinho Martin, o Grupo do Bozó e o DJ Cláudio Gorayeb 
se revezarão para animar a festa.Quem está ali,quer 
se comunicar sem gritos,quer festejar o reencontro, 
acarinhar os amigos sem precisar voltar rouco para 
casa.Quer dançar, rebolar, saracotear, abraçar, vivre 
la vie com exuberância e se libertar depois dessa in-
tensa crise sanitária. Quem viver, verá. 

BUCÓLICO
O médico Zé Munia e sua mulher,Ângela,vão abrir sua 
Fazenda São Caetano,nos arredores de Zacarias,dia 
11 de junho, um sábado,para receber amigos que des-
frutarão de um dia de total deleite da extrema minú-
cia da mãe natureza.A casa-sede é envolvida por um 
ecossistema matizado de verdes da densa mata,que 
faz até os olhos dos mais distraídos namorarem.E do 
varandão,até onde a vista abarca,enfeitiça:uma ma-
jestosa vista do Rio Santa Bárbara,afluente do Tietê, 
largo e majestoso.Quando a paisagem estiver banha-
da pelo pôr-do-sol, os convidados batem em retirada, 
fartos da generosidade alcoólica e gastronômica ru-
ral de assados e que tais. Levados por um ônibus da 
Levare, gentileza de Sinval Célico, um dos convidados, 
retornam felizes.

BALADISSIMA
Victor Miranda, promoter de eventos de sucesso, da 
Meeting Fun, dispara mais um para este sábado no Re-
cinto de Exposições, o Beach Garden, com animação de 
um elenco de DJs:Dennis, Ricardo Prado, Marquez, Ste-
fano Patriani, LT.

HOMENAGEM
A família de d. Maria Menezes reservou três mesas 
para o Baile de Aniversário do Automóvel Clube, opor-
tunidade em que ela será homenageada. O casamento 
do saudoso Abelardo Menezes com D. Maria, foi a pri-
meira festa de casamento realizada na saudosa sede 
velha do Automóvel Clube.

CALOURO
O médico oftalmologista Sidney Pardo e a mulher 
Rosângela, estão com o coração explodindo de ale-
gria. Seu filho Vitor Amadeu Pardo foi aprovado em 
Medicina na Unicamp.A história se repete:quando o 
Sidney entrou na Medicina da Unicamp o Vítor tinha 
3 anos e hoje o Vítor está na Unicamp e seu filho 
João tem 3 anos. 

FEIJOADA GOURMET IV
O Buffet Dahir de Faria, comandado por Fabinho e 
Gustavo Faria, regerá com a maestria com que fazem 
festa há mais de 50 anos, as panelas e fogões, o ser-
viço adestrado dos garçons e maîtres, e o planeja-
mento logístico. A festa deste ano está marcada para 
o dia 14 de maio, um sábado, das 13 às 20 horas, no 
Automóvel Clube.

ALTAR
Casam-se hoje em cerimônia civil, Jerusa Menagildo Silva, 
filha de João da Silva e Valquiria Menegaldo Silva, diretora 
executiva da J.Silva Painéis, de propriedade de seu pai, e 
Vinicius Caridá, celebrando a união com um almoço após 
para os íntimos de oliveira. O casamento religioso deverá 
acontecer no próximo ano. 
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