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EM RIO PRETO

Ônibus transportam 52% mais 
passageiros no trimestre

PREFEITURA

Orgão de 
Controle 
tem que ter 
concursados
O subprocurador-geral de 
Justiça, Wallace Paiva Mar-
tins Júnior, deu parecer 
pela inconstitucionalidade 
de Lei de 2015 que cria e de-
fine a forma de composição 
do órgão de Controle Inter-
no do Poder Executivo. O 
MP também pede a extinção 
das gratificações. No atual 
modelo, o chefe do setor, 
recebe uma gratificação de 
80% de seus vencimentos.
POLÍTICA  Pág.3

Durante os três primeiros meses deste ano 5.362.549 passageiros utilizaram o sistema de transporte coletivo de Rio Preto. O 
número corresponde a um crescimento de 52% em relação ao mesmo período do ano passado. A Secretaria de Trânsito acredita 

que os números de passageiros transportados neste ano vai se aproximar do período anterior a pandemia. CIDADES  Pág.5

POSTURA

Acirp tem parecer 
favorável contra 
mudança em 
código municipal
O subprocuradoria de Jus-
tiça deu parecer favorável 
na Adin que a Acirp move 
contra mudança em um tre-
cho do Código de Posturas 
do Município. 
POLÍTICA  Pág.3

CONSUMO

Procon autua 
supermercados 
atacadistas de 
Rio Preto

PF TERÁ
NOVA SEDE

Rio Preto vai ganhar uma 
nova sede da Polícia Fede-
ral em julho. A obra custou 
cerca de R$ 12 milhões. 
CIDADES Pág.4

Gado e 2,8 toneladas de 
carne sem nota fiscal

INFRAESTRUTURA OPERAÇÃO

O frigorífico de Rio Preto 
teve 170 cabeças de gado 
e 2,8 mil quilos de car-
ne apreendidos por fiscais 
da Secretaria Estadual da 
Fazenda (Sefaz) por falta 
de nota fiscal. Pode carac-
terizar sonegação fiscal e 
carne de origem duvidosa. 
Os auditores tributários 
deflagraram a operação a 
partir das 4h desta segun-
da-feira (9) da 8ª Delegacia 
da Fazenda de Rio Preto. 

Nove auditores fiscais fo-
ram acompanhados por 
Policiais Militares. A fis-
calização foi feita desde o 
curral com a contagem dos 
animais, a conferência de 
documentos no frigorífico 
e apreensão de arquivos 
eletrônicos, pelos auditores. 
Cento e setenta animais não 
constavam das notas fiscais 
durante a diligência e tam-
bém foram apreendidos.
CIDADES  Pág.4

HOJE

Dia de 
combate 
ao Lupus é 
lembrado

Hoje é comemorado o Dia 
Mundial do Lupus, uma 
doença autoimune bastan-
te complexa sendo mais 
comum nas mulheres em 
idade fértil. CIDADES  Pág.5

América perde e já é penúltimo do grupo
O América sofreu sua segunda derrota na Segunda Divisão do Campeonato Paulista 
(Bezinha) neste fim de semana. O resultado mantém a equipe rio-pretense na penúl-
tima posição do grupo 1 com três pontos..  ESPORTES  Pág.6

GRATUITO

Trabalho abre 
vagas para 
curso de garçon 
e copeiras
A Secretaria do Trabalho e 
do Emprego de Rio Preto 
está com inscrições aber-
tas para o curso profis-
sionalizante de Garçons 
e Copeiras. A capacitação 
tem o objetivo de formar 
profissionais do setor de 
Serviços, com habilidades 
em atendimento, interação 
com cliente, servir pratos e 
bebidas, tipos de talheres e 
demais etiquetas pertinen-
tes à área. Com 25 vagas 
disponíveis, o curso será 
realizado em formato pre-
sencial. CIDADES  Pág.5

BEZINHA

GRATIFICAÇÃO 
PARA MÉDICOS

O prefeito Edinho 
Araújo encaminhou 

á Câmara projeto que 
cria gratificação para 

médicos da rede . 
POLÍTICA  Pág.3
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Maria de Fatima Ferreira, natural de 
Cataguases-MG, faleceu aos 67 anos 
de idade. Era separada e deixa os fi-
lhos Emilio, Suziane, Rubens, Fabio 
Francisco e Fabiana Cristina. Será 
sepultado no dia 08/05/2022 às 17h 
30min, saindo seu féretro do velório 

Capelas Prever Rio Preto para o Ce-
mitério Parque Jardim da Paz.

Orivaldo Thomaz Oliveira, Será se-
pultada as 15h, saindo seu féretro 
do velório São João Batista para o 
Cemitério São João Batista.

FALECIMENTOS E MISSAS

Os últimos anos trouxe-
ram intensa mudança para 
o universo escolar. Salas 
de aulas híbridas, uso de 
tecnologias para facilitar o 
aprendizado e cuidados com 
a saúde emocional e psico-
lógica dos alunos são alguns 
dos elementos comuns à 
realidade da maioria das ins-
tituições de ensino em 2022. 
Entretanto, há temas que 
continuam a ocupar espaço 
na agenda dos educadores. 
Um deles, é o bullying.

Diversos autores já estão 
estudando os impactos da 
pandemia no comportamento 
e no desempenho dos alu-
nos. Mas, não é preciso uma 
análise muito profunda para 
perceber que o isolamen-

O bullying retorna a sala de aula
Marcos Spagnoli O ponto principal é mostrar que o 

bullying é algo que afeta o coletivo
e, portanto, tem de ser combatido
coletivamente

to afetou, e muito, crianças 
e adolescentes de todas as 
idades, em especial no que 
tange a socialização. O apego 
excessivo aos aparelhos celu-
lares também se mostrou um 
agravante após o retorno e a 
possibilidade de registrar um 
colega sem consentimento ou 
de divulgá-lo sem autorização, 
tudo com facilidade, tornou-se 
uma enorme preocupação da 
equipe pedagógica. O receio 
no aumento de casos de cyber-
bullying virou uma realidade.

É fácil perceber um aumen-
to em casos de indisciplina, 
principalmente no início do 
ano. Isso já era esperado e 
o importante, então, é estar 
preparado e não negligenciar 
nenhuma situação do tipo. 
Para enfrentarmos alguns 
destes desafios é preciso muito 
envolvimento, trocas com os 
alunos e ações em conjunto 
como forma de resolução. O 
ponto principal é mostrar que 
o bullying é algo que afeta o 
coletivo e, portanto, tem de 
ser combatido coletivamente.

Quando é identificado uma 
situação em determinada tur-
ma ou grupo de estudantes, os 
encaminhamentos precisam 
ser feitos com os envolvidos, 
mas também com o restante 
do grupo, mesmo que estes 
não estejam relacionados dire-
tamente. Dessa forma,  é pos-
sível aproveitar as vivências 
dos próprios estudantes para 
elucidar o trabalho de cons-
cientização que deve ser feito.

Nesse contexto, todos os 
colaboradores têm papel im-
portante. O olhar cuidadoso e 
atento dos docentes continua 
a ser um fator diferenciado. 
Com pequenas intervenções 
em sala de aula, ou à frente 
de projetos interdisciplinares, 
o vínculo entre professor e 
aluno continuará a ser eficaz 
no combate ao bullying. Se há 
envolvimento, há, inevitavel-
mente, maior respeito entre 
todos e, com isso, há menos 
espaço para casos de bullying 
no dia a dia.

Outro ponto fundamental 
no combate a este tipo de vio-

lência é o envolvimento das fa-
mílias. Ter um diálogo aberto 
com os responsáveis, garantir 
a transparência das situações 
que ocorrem e estabelecer 
alinhamentos de condutas são 
primordiais para o sucesso e 
a eficácia das ações propostas 
pela escola.

É possível também comba-
ter o bullying de uma forma 
mais ampla: criar ambientes 
acolhedores, nos quais os 
alunos sintam-se confortáveis 
e fomentem uma cultura de 
respeito à diversidade, ajuda 
a construir um senso coletivo 
de respeito e de não tolerância 
a este tipo de violência. Diver-
sas escolas têm incorporado 
a grade de aulas disciplinas 
como Projeto de Vida, que 
traz em sua proposta ações e 
reflexões para trabalhar temas 
diretamente relacionados ao 
assunto.

Por esses motivos, se antes 
da pandemia o tema já não 
era fácil de ser vencido, agora, 
no pós, com as sequelas do 
isolamento, pode ser ainda 
mais difícil. Mas é possível, de 
fato, minimizar os episódios 
e fomentar uma cultura de 
não tolerância a este tipo de 
conduta. Atuar na prevenção e 
na conscientização, constante-
mente, é fundamental. Afinal, 
educar é sempre o melhor 
caminho.

O Brasil inicia a trajetória 
do desenvolvimento com a 
‘extração do pau-brasil’, ati-
vidade costeira, que garantiu 
a ocupação do território, mas 
a ‘cana-de açúcar’ foi conside-
rada a primeira atividade eco-
nômica, com trabalho escravo 
e baseada no latifúndio.

 O ciclo da ‘mineração’ 
fez deslocar para o Sudeste o 
eixo dinâmico da economia, o 
que inclusive possibilitou ati-
vidades de suporte ao garimpo 
e atividades paralelas.

 Na sequência surge 
o ‘complexo cafeeiro’ que 

ARTIGO

GILBERTO ANTONIO LUIZ

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

COMO VAI SUA SAÚDE
PSIQUICA?!

NEM SÓ DE ‘TRIGO’ VIVE O HOMEM

Para você que está lendo 
nossos artigos psicológicos 
semanais, hoje daremos sequ-
ência ao que foi apresentado 
em artigos anteriores sobre 
Ansiedade e as Fobias (medos) 
que a envolvem.

O que durante a ansiedade 
sentimos diante de algo que 
poderá acontecer, e que tal 
sentimento de ansiedade foi 
por várias vezes apresentado 
à nós como algo ruim, a ser 
evitado, como exemplo ir ao 
dentista, já poderá despertar 
sentimentos ansiosos só de 
pensarmos sobre ou em outras 
situações semelhantes, pois 
aprendemos a agir assim!

Já nas fobias, como agora-
fobia e o pânico dentre outros, 
poderá ocorrer um sentimento 
mais intenso de ansiedade e 
outras sensações ao ponto que 
a pessoa pode até desmaiar ou 
ficar paralisada diante deles.

Dentre as várias fobias que 
podemos ter e que supomos re-
presentarem medos anormais, 
são específicos! Por exemplo, 
ao ser tomado por uma sen-
sação de pânico incontrolável, 
cujo próprio pensamento o 
leva estar em meio a uma 
grande multidão e ou de pen-
sar estar no parapeito de um 
grande prédio, dentre outros 
pensamentos que podem nos 
assustar, o que falamos é que 
estamos com fobia de multidão 
ou fobia de altura, certo?! 

Pois bem, aí temos uma 
questão em que o psicólogo 
que analisa o comportamento 
poderá avaliar da seguinte 
maneira: nós não temos fobias, 
pois tais medos não são coisas, 
são sim nomes que sintetizam 
observações sobre o compor-
tamento da pessoa diante do 
local onde ela está exposta e 
de suas experiências passadas. 

Tais comportamentos fo-
ram ensinados de alguma 
maneira por pessoas ou fami-
liares, embora tais sentimentos 
de medo sejam sempre impre-
cisos, o temos pelo ponto de 
vista do outro, afinal ninguém 
nasce sentindo medo de eleva-
dor, pontes, multidões...e, ge-
ralmente somos punidos dian-
te de tais estímulos, passando a 
agir fobicamente diante deles.

Mas como seria tal avalia-
ção clínica psicológica para tais 
medos?

A base para tais diagnós-
ticos poderiam, diante desses 
exemplos ser a seguinte: 

Uma investigação da ro-
tina da pessoa sobre como se 
comporta com o que ela chama 
“fobia de multidões”, na qual 
poderá se observar, dentre 
outras coisas, que a mesma 
não participa de organizações 
sociais, ou seja, não vai a fes-
tas, eventos esportivos, teatros 
entre outros, que possam vir a 
ter muitas pessoas. 

Ter comportamentos de 
fugir com mais frequência 
ao se encontrar na rua com 
grupos que venham em sua 
direção, desviar de grandes 
aglomerados de pessoas ao 
ponto de retornar para sua 
casa, contratar professores 
particulares ao invés de ir à 
escola, ir ao trabalho de taxi 
ou uber ao invés de tomar um 
ônibus coletivo. 

Todo esse aparato de so-
frimento psicológico não nos 
remete ao medo/fobia em si, 
mas à história da pessoa que 
deverá ser vista junto com o(a) 

terapeuta até que se descubra a 
causa de tais comportamentos 
e não o que a pessoa apenas 
sente, ou seja, medo! 

Tais comportamentos de-
vem ser vistos caso a caso, pois 
as histórias de cada pessoa se 
torna única desde o momento 
de sua concepção. Aqui deve-se 
também examinar a genética, 
seu aprendizado, que será dife-
rente para cada um e a cultura 
na qual está inserido.

Portanto não devemos jul-
gar os medos de ninguém, 
estes nos trazem sentimentos 
leves ou muito carregados de 
reações físicas que podem ser 
insuportáveis para a pessoa, 
tornando-se necessária uma 
intervenção psicológica e até 
médica.

No artigo passado foi dado 
um exemplo de técnica que 
pode ser usada em casos mais 
acentuados como estes, em um 
ataque do pânico (medo de 
altura por exemplo) ou agora-
fobia (medo de multidões), e os 
demais medos que vierem a se 
apresentar.

Repetirei aqui para um me-
lhor aproveitamento da técnica 
que pode ajudar quando a pes-
soa perceber estar entrando em 
um ataque fóbico. Lembrando 
que antes do ataque fóbico, 
sentimos ansiedade e pode-se 
sentir reações autonômicas de 
ambos em conjunto, como suor 
excessivo, tremores, taquicar-
dia, etc. 

“Ao respirar profundamen-
te, primeiro passo para se ate-
nuar o início de um sentimento 
ansioso/fóbico, a pessoa poderá 
unir outros comportamentos 
como: 

Tocar em texturas que es-
tejam próximas ela, (poderá 
ser um objeto, um tecido entre 
outros, que o ajudará a trazê-lo 
ao momento presente), 

Descrever objetos que estão 
ao seu redor (pode ser em voz 
alta ou no pensamento, isto 
também o ajudará focar no 
momento presente), 

Imagine lugares agradáveis 
que você já viu pessoalmente e 
ou em filmes por exemplo, (isto 
ajudará começar relaxar), e por 
último 

Faça alongamento muscu-
lar, pescoço, ombros, mãos, 
entre outros, (ajudará a relaxar 
e perder a tensão causada nesse 
episódio)”.   

Lembramos que conhecer 
o processo não limita a con-
dição de se estar em processo 
psicoterápico. O(a) terapeuta 
psicológico(a) é o profissional 
que pode oferecer um acolhi-
mento completo e avaliar os 
sofrimentos psíquicos de cada 
pessoa de maneira individual 
e única. 

Daremos sequência a este 
assunto em um outro momento, 
mas se você deseja saber mais 
sobre este assunto nos procure! 
Estamos sempre à disposição!

*E-mail: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com 
/ instagram: @rosemei-
re_terapeutaskinneriana / 
watts:(14)997215150.

Psicóloga formada pela 
Instituição Municipal de 
São Manuel - Imessm - SP; 
Aprimoramento pelo ITCR 
(Instituto de Terapia por 
Contingencias de Reforça-
mento de Campinas) - SP: 
Demais cursos no Lattes 
Rosemeire A. B. Ballestero.

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLESTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

também apresentava outras 
atividades relacionadas: bene-
ficiamento, sistema ferroviário, 
ferrovias, portos, armazéns, 
transportes urbanos, comuni-
cações, dirigindo-se um modelo 
mais capitalista para o campo.

 Nossa colonização foi 
baseada na exploração tanto 
das riquezas naturais quanto 
dos nativos e escravos para cá 
trazidos de modo desumano, 
onde estão as raízes da dispari-
dade na distribuição de renda, 
da riqueza e da propriedade 
que coloca o Brasil com os 
maiores índices de desigualda-
de no mundo.

 Na década de 50 as-
sistimos à consolidação do 
processo de industrialização 
nacional caracterizado pela 
indústria de bens de consumo 
como eixo dinâmico da econo-
mia nacional.

 O sistema produtivo 
baseado no latifúndio mono-
cultor com gêneros agropecu-
ários destinados ao mercado 

internacional, produzidos com 
exploração da mão de obra, 
ainda persistente, mantendo o 
Brasil numa perene segregação 
social.

A partir da década de 90 
foi marcado por um contexto 
de orientação neoliberal na 
condução da política pública 
econômica mais geral. Nesse 
contexto, o agronegócio, en-
tendido como associação do 
grande capital, notadamente 
o financeiro e o latifúndio, se 
estruturou, mas agravou as 
tensões e conflitos por terra no 
país. O censo agropecuário de 
2006 deixou patentes os fortes 
impactos da política neoliberal 
sobre a agropecuária nacional: 
redução do pessoal ocupado, 
redução de estabelecimentos 
agropecuários e o avanço do 
agronegócio. A concentração 
fundiária mais uma vez foi 
escancarada, os estabelecimen-
tos rurais com menos de 10 
hectares ocupavam, na data do 
censo, aproximadamente 2,4 
% da área total, ao passo que 
estabelecimentos maiores que 
1.000 hectares concentravam 
44% do total.

O momento é de investi-
mento nas pequenas proprie-
dades rurais, na agricultura 
familiar, na agricultura de 
subsistência, no campesinato, 
na agricultura orgânica e todo 
forma de produção alternativa, 
pois nem só de ‘soja’ e ‘trigo’ 
vive o homem, lembrando que 
retornamos ao mapa da fome.

 A alimentação básica dos 
brasileiros, hoje, passa a ser 
palavra de ordem na pauta das 
políticas públicas e o investi-
mento deve priorizar a diversi-
dade da agricultura brasileira.

ARTIGO
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Política Ciro com  Covid
Ciro Gomes anuncia teste positivo para 
Covid-19 e paralisa pré-campanha 
para a presidência

Bons motoristas
Governo federal estabelece regras para 
Registro Nacional Positivo de Condutores 
e vai beneficiar quem não tiver infrações

O subprocurador-geral de 
Justiça do estado Wallace 
Paiva Martins Junior deu pa-
recer favorável na ação direta 
de inconstitucionalidade que 
a Associação Comercial e Em-
presarial de Rio Preto (Acirp) 
move contra um trecho do Có-
digo de Posturas do Município 
e lhe confere poder de polícia 
administrativa. 

A Lei, de janeiro de 2021, 
mexe nos direitos trabalhistas 
definidos em Convenções e 
Acordos Coletivo definidos 
entre patrões e empregados. A 
Acirp já havia conseguido limi-
nar contra esse trecho da Lei. 

Acirp tem parecer favorável contra 
trecho do novo Código de Postura

MUNICÍPIO

A Constituição Federal diz que 
essa competência é da União. 

O subprocurador diz que 
só cabe ao município poder de 
polícia para atuar horário de 
atendimento ao público nos 

casos de violação de regras 
ambientais, incluída poluição 
sonora e perturbação da ordem 
pública. 

O município não pode me-
xer em direitos trabalhistas de-

Ele concede poder de 
polícia administrativa à 
Prefeitura em decisões 
trabalhistas; Procuradoria 
diz que é inconstitucional

Acirp tem parecer favorável contra trecho do novo Código

Divulgação

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

O subprocurador-geral de 
Justiça, Wallace Paiva Mar-
tins Júnior, deu parecer pela 
inconstitucionalidade de Lei 
de 2015 que cria e define a 
forma de composição do órgão 
de Controle Interno do Poder 
Executivo de Rio Preto. 

A Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade foi proposta pelo 
Procurador Geral de Justiça do 
Ministério Público, Mário Luiz 
Arroubo. 

O Procurador entende que 
os cinco membros da Contro-

ladoria Interna do Poder Exe-
cutivo devem ser funcionários 
concursados. 

A lei aprovada pela Câmara 
manda que os ocupantes sejam 
funcionários de confiança, 

Órgão de Controle Interno do Poder 
Executivo tem que ter concursados

PREFEITURA RIO PRETO

O parecer é da Procura-
doria de Justiça do Es-
tado; decisão final é do 
Tribunal de Justiça

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

nomeados pelo prefeito, da 
Secretaria da Fazenda ou de 
qualquer outra pasta, desde que 
não sejam fi liados a nenhum 
partido político e tenham con-
cluído o processo probatório. 

No atual modelo, o chefe do 
setor, composto por cinco pes-
soas, recebe uma gratifi cação 
de 80% de seus vencimentos 
originais e os outros 4 mem-
bros, 40% sobre os próprios 
salários. 

O subprocurador-geral 
afirma em um trecho de seu 

parecer que “não há qualquer 
dúvida de que as atribuições 
exercidas pelos servidores do 
Controle Interno são técnicas” 
e, por isso, eles devem ser ocu-
pados por servidores concur-
sados (de provimento efetivo) 
e jamais servidores indicados. 

Além do concurso, o MP 
também pede a extinção das 
gratifi cações. 

O que é 
A unidade de Controle In-

terno tem como função avaliar 

ATUALMENTE SÃO

05
OS INDICADOS para 
compor o órgão que 
segundo a procurado-
ria precisa ter 
concurso público

Órgão de Controle Interno do Prefeitura de Rio Preto  tem que ter funcionários concursados, diz parecer

o cumprimento das metas 
previstas no plano plurianual, 
a execução dos programas de 
governo e do orçamento do 
município, comprovar a lega-
lidade e avaliar o resultados 
quanto à efi cácia e efi ciência 
da gestão orçamentária, fi nan-
ceira e patrimonial nos órgãos 
e entidades da administração 
municipal, e da aplicação de 
recursos públicos nas entida-
des de direito privado, além de 
auxiliar e orientar o controle 
das operações de crédito, avais 

Projeto 
concede 
gratificação 
a médicos

O prefeito Edinho 
Araújo (MDB) protocolou 
nesta segunda-feira, 9, 
projeto de lei complemen-
tar em que altera lei de no-
vembro de 2007 que trata 
sobre a gratificação por 
desempenho de atividade 
especial para médicos de 
família e comunidade e 
para médicos clínicos que 
atuam na rede SUS do 
município. 

Consta no projeto en-
caminhado por Edinho 
que “fi ca instituída a “Gra-
tifi cação por Desempenho 
de Atividade Especial” 
para o Médico de Família 
e Comunidade e para o 
Médico Clínico que atue 
em Equipe de Saúde da 
Família e Comunidade, 
cumprindo jornada de 
40 (quarenta) horas se-
manais, lotado em UBS 
e efetivamente desem-
penhando as atividades 
descritas”, afi rma o docu-
mento. 

Edinho afi rma na jus-
tifi cativa que a proposta 
tem objetivo de “adequar” 
a norma e que a gratifi ca-
ção será retroativa a 12 de 
abril deste ano. 

“A propositura tem por 
fi nalidade adequar a nor-
ma à alteração promovida 
pela Política Nacional de 
Atenção Básica, vinda a 
lume por meio da Portaria 
nº 2.426, de 21.ge setem-
bro de 2017”.

Da REDAÇÃO

fi nidos por legislação federal. 
O parecer do subprocura-

dor vai dar suporte ao órgão 
Especial do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (TJ) 
para a decisão fi nal da ação. 
Ainda não existe data para que 
ia sentença fi nal do colegiado 
seja conhecida. 

A Procuradoria, no en-
tanto, é favorável a ação da 
Acirp e diz que o trecho do 
Código que se refere às ques-
tões trabalhistas é incons-
titucional. O parecer é pela 
inconstitucionalidade dele.

Projeto em 
Rio Preto 
discute arma 
para caçadores

Os vereadores de Rio 
Preto votam nesta terça-fei-
ra, 10, projeto de lei que per-
mite o porte de armas para 
colecionadores, atiradores e 
caçadores, conhecidos como 
CAC’s. A proposta reconhece 
o dia 9 de julho como Dia 
Municipal do grupo e deter-
mina que para os integrantes 
fi ca permitida a necessidade 
do porte da arma por “exer-
cício de atividade de risco e 
ameaça à integridade física 
dos colecionadores, atirado-
res esportivos e caçadores”. 

O projeto é do vereador 
Julio Donizete (PSB) e já foi 
aprovado quanto a legali-
dade. Caso seja novamente 
aprovada a proposta segue 
para sanção ou veto do pre-
feito Edinho Araújo (MDB). 

O projeto de Donizete 
cita artigo 10 da lei federal 
10.826/2003, que concede 
a autorização para o porte 
de arma de fogo em todo o 
território nacional, desde 
que, por exemplo, seja de-
monstrado “risco ou ameaça 
à sua integridade física”. O 
termo é previsto no projeto 
do vereador o que abre bre-
cha para o uso de armas por 
parte do grupo. 

Donizete defendeu o pro-
jeto e diz que é “a favor do 
armamento de pessoas de 
bem”.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

TCE reprova 
contas da 
Câmara de 
Onda Verde

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) de São Paulo 
reprovou as contas da Câma-
ra Municipal de Onda Verde 
do ano de 2020. O presidente 
era Domício Cesar Pereira 
(ex-DEM, hoje União Brasil). 
O atual presidente, Jader 
Adriano Viana Sabino, que 
tomou posse, dia 1º de janei-
ro de 2021, foi comunicado 
pelo Tribunal. 

O TCE também expediu 
ofício para o Ministério Pú-
blico tomar as providências 
contra a diretoria anterior, 
com os apontamentos com 
as irregularidades cometidas. 
Elas não estão relacionadas 
na decisão do TCE. 

A decisão foi tomada após 
análise dos técnicos e enca-
minhamento ao procurador 
de Contas Celso Augusto 
Matuck Feres Júnior. Ele en-
viou para a análise da Câmara 
composta pelos conselheiros 
Samy Wurman, relator, e Re-
nato Martins Costa, e Robson 
Marinho. 

O vereador Domicio Ce-
zar Pereira, ex-presidente 
em 2020, foi reeleito.  Se os 
apontamentos não puderem 
ser revertidos pelo TCE, pode 
resultar em ação por im-
probidade administrativa e 
perda das funções públicas. 
Essa questão será definida 
pelo MP de Nova Granada.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

A Lei, de janeiro 
de 2021, mexe nos 
direitos trabalhistas 
definidos em Con-
venções e Acordos 
Coletivo entre pa-
trões e empregados

Eleuses participa de programa na Câmara
DEPUTADO FEDERAL

O presidente da Câmara, 
Pedro Roberto (Patriota) e o 
vereador Jorge Menezes (PSD) 
receberam o deputado fede-
ral Eleuses Paiva (PSD) nesta 

segunda-feira, 9.  Durante o 
encontro o presidente reforçou 
a necessidade de ampliação dos 
investimentos de saúde pública. 
O deputado defendeu o forta-

lecimento do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e convidou 
os parlamentares para futuro 
encontro com o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga e com 

representantes dos hospitais de 
Base, Santa Casa, Bezerra de 
Menezes e da Associação São 
Francisco de Assis para discutir 
ações concretas.

e garantias. 
Atividades que, para o MP, 

não podem ser feitas por pes-
soas que tenham relação de 
pessoalidade com o chefe do 
Poder Executivo. 

Julgamento
A ação que pede a incons-

titucionalidade da Lei, e teve 
parecer favorável, vai ser de-
cidida pelo Órgão Especial o 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJ). Não há data 
para a sentença fi nal.

Ciro Gomes anuncia teste positivo para 

Agência Brasil
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CIDADES No solo Sagrado
Um jovem, de 20 anos, foi preso em 
flagrante por tráfico de drogas no  
domingo, 8, após cair de um telhado

Acidente na Bady
Um motociclista de 21 anos ficou gra-
vemente ferido após perder o controle 
da moto e bater no canteiro da avenida

Durante patrulhamento 
de rotina na Vila São Jor-
ge, em Rio Preto, às 21h25 
deste domingo, 8, policiais 
militares desconfi aram de um 
motociclista, de 20 anos, que 
trazia um adolescene, de 15, 
na garupa e decidiram abor-
dá-lo. O acusado tentou fugir, 
mas acabou sendo detido dois 
quarteirões adiante e preso em 
fl agrante por tráfi co de drogas. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, durante o trajeto o sus-

DELIVERY

PM prende traficante que 
atendia pelas redes sociais

NO MARIA LÚCIA

Briga de casal termina com 
homem ferido a tesouradas

peito jogou no chão 21 porções 
de maconha. Com ele, foram 
apreendidas mais três porções 
e em sua casa uma porção que 
estava na escrivaninha do seu 
quarto. 

Aos pms, o indiciado con-
fessou que vendia drogas pelo 
Facebook e ia fazer entregas 
de entorpecentes quando foi 
abordado.  O menor alegou 
que foi convidado para um 
“rolê” de moto, sem questio-
nar o que estava acontecendo.
Na delegacia, a prisão foi con-
fi rmada.

Uma briga de casal, no Jar-
dim Maria Lúcia, na Região 
Norte de Rio Preto, na noite 
deste domingo, 8, terminou 
com o homem, de 32, ferido 
com golpes de tesoura. A mu-
lher, de 53, alegou legítima 
defesa e vai responder por le-
são corporal em liberdade. 
Conforme o boletim de ocor-
rência, o motivo do desenten-
dimento seria ciúmes recípro-
cos. Para a PM, o rapaz disse 
que foi atacado pela compa-
nheira com uma tesoura.
Já a mulher, alegou que se 
trancou no quarto com medo 
do parceiro, mas ele arrom-
bou a porta e para se defender 
ela o golpeou várias vezes. Se-
gundo a dona de casa, o com-
panheiro teria fi cado enfure-
cido e destruiu vários móveis. 
O jovem foi socorrido até a 
UPA Norte, onde foi medica-
do e fi cou internado em ob-
servação. 

Cabelos
O 4º DP segue investigando o 
caso. Um homem, de 38 anos, 
foi preso em fl agrante pela 

Polícia Militar, às 23h45 deste 
domingo, 8, por violência do-
méstica, lesão corporal, dano 
e descumprimento de medida 
protetiva. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, o acusado invadiu a 
casa da ex-namorada, de 36 
anos, no Solo Sagrado I, após 
arrombar o portão, e entrou 
em luta corporal com ela e 
com o atual companheiro da 

mulher, de 62 anos. 
Após agredir as vítimas, o 
suspeito arrastou a ex em via 
pública pelos cabelos. O indi-
ciado foi detido nas proximi-
dades da UPA Norte, onde a 
jovem fi cou internada. 
No Plantão, foi confi rmado 
que havia medida protetiva 
contra o agressor, que teve a 
prisão convertida em preven-
tiva.

Aos pms, o indiciado confessou que vendia drogas pelo Facebook

Briga de casal termina com homem ferido e levado à UPA

Divulgação

O novo prédio da Polícia 
Federal de Rio Preto deverá ser 
concluído em julho deste ano. A 
informação foi confi rmada pelo 
órgão garantindo que a mudan-
ça de local e a nova estrutura 
serão fundamentais para me-
lhorar os serviços prestados à 
população. 

O prédio em fase de fi naliza-
ção está sendo erguido em área 
total de 18.600 metros quadra-
dos na avenida Arthur Nonato 
- marginal da Washington Luís 
- à altura da cabeceira do aero-
porto, do outro lado da rodovia. 
São 2.700 metros quadrados de 
área construída. O custo total 
chega a R$ 12 milhões. 

A Superintendência da Po-
lícia Federal no Estado de São 
Paulo abriu licitação para a 
construção da nova sede da 
PF de Rio Preto no final de 

Nova sede da PF tem investimento 
de R$ 12 mi e fica pronta em julho

RIO PRETO

2018. De acordo com o edital, 
a construção do novo prédio é 
necessária por conta das atuais 
condições físicas precárias (fal-
ta de espaço físico e problemas 
sérios de degradação de infra-
estrutura), e falta de segurança 
física das instalações atuais. 
Hoje, a PF funciona em prédio 
localizado no bairro Jardim 
Alto Alegre. 

“A necessidade de um lo-

cal com dimensões maiores 
e com instalações modernas 
é de extrema relevância para 
aumentar a efi ciência e efi cá-
cia dos serviços públicos que 
envolvem todos os servidores 
lotados, público frequentador, 
viaturas e apreensões da região 
e circunscrição do município, 
relacionados à Polícia Federal”, 
consta no edital da licitação. 

A PF afi rmou ao Dhoje In-

terior que “a nova estrutura 
possibilitará uma melhora 
nos serviços prestados pela 
Polícia Federal, especialmente 
os relacionados à emissão de 
passaportes e atendimento de 
estrangeiros”. 

A mudança para área pró-
xima ao aeroporto foi defi nida 
para aproximar dos passageiros 
que chegam até a cidade, em 
especial, os estrangeiro e neces-

O prédio em fase de fina-
lização com área total 
de 18.600 metros 
quadrados na avenida 
Arthur Nonato

O novo prédio da Polícia Federal de Rio Preto deverá ser concluído em julho deste ano

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

170 cabeças de gado e 2,8 mil kg de carne sem nota 
A operação começou às 4h e 

foi feita desde o curral até nos 
equipamentos eletrônicos do 
frigorífi co; o nome do estabe-
lecimento não foi divulgado. 

O frigorífi co de Rio Preto 
teve 170 cabeças de gado e 2,8 
mil quilos de carne apreendi-
dos por fi scais da Secretaria 
Estadual da Fazenda (Sefaz) 
por falta de nota fi scal. Pode 
caracterizar sonegação fi scal e 
carne de origem duvidosa. 

Os auditores tributários 
defl agraram a operação a par-
tir das 4h desta segunda-feira 
(9) da 8ª Delegacia da Fazenda 
de Rio Preto. Nove auditores 
fi scais foram acompanhados 
por Policiais Militares. 

A operação foi defl agrada a 
partir de denúncias recebidas 
pela fiscalização Estadual. 
Foram feitas investigações 
que antecederam a operação. 
Elas constataram indícios de 

APREENSÃO

Arquivo Dhoje

Fiscalização em Rio Preto flagra  carne sxem nota fiscal

Jovem é preso 
com armas 
rondando
buffet

Após receberem uma 
denúncia de que havia 
um desconhecido arma-
do rondando um buffet, 
localizado às margens 
da rodovia Washington 
Luís, no Jardim do Cedro, 
em Rio Preto, policiais 
militares prenderam em 
fl agrante, às 6h45 deste 
domingo, um jovem, de 
21 anos. 

O acusado foi deti-
do nas proximidades de 
uma rotatória, portando 
dois revólveres, calibre 
38, sendo que um estava 
municiado com cinco car-
tuchos intactos e o outro 
com seis projéteis. 

Na residência do sus-
peito, no João Paulo II, 
os pms encontraram em 
um guarda-roupas mais 
23 munições de calibre 
38 e sete de calibre 32. 
Levado até a delegacia de 
plantão, o autuado teve 
a prisão por porte ilegal 
de arma confi rmada e foi 
transferido à carceragem.

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

PRF apreende 
235 quilos de 
maconha na 
rodovia

Na manhã desta segun-
da-feira, 9, a Polícia Rodo-
viária Federal apreendeu 
235 quilos de maconha, 
próximo ao município de 
Onda Verde. 

Segundo informações 
da PRF, os policiais es-
tavam em patrulhamen-
to pela rodovia, quando 
decidiram abordar um 
automóvel Toyota Corolla 
com placas de Manda-
guaçu-PR. O veículo era 
conduzido por um homem 
e tinha uma mulher de 28 
anos de idade no banco do 
passageiro. 

Quando os policiais 
deram sinal de parada, o 
condutor obedeceu, po-
rém quando foi solicitado 
para o motorista abrir o 
porta malas do veículo ele 
fugiu. Os policiais só con-
seguiram abordar o veículo 
próximo a Ipiguá. O moto-
rista fugiu, a passageira foi 
presa.  No porta malas e no 
interior do carro foram en-
contrados vários tabletes 
de maconha. 

Da REDAÇÃO

Divulgação SEFAZ-SP

sitam de serviços relacionados 
a Polícia Federal. “A proximida-
de com o aeroporto viabilizará 
a realização das atividades de 
segurança aeroportuária, atri-
buição da Polícia Federal”, diz 
a PF. 

O delegado da Polícia Fe-
deral Cristiano Pádua da Silva 
afi rmou ao Dhoje que a nova 
sede do órgão vai agilizar o 
atendimento ao público externo 
com melhores condições. 

“Maior qualidade no aten-
dimento no âmbito de Polícia 
Administrativa, bem como re-
fl etirá positivamente em maior 
produtividade e excelência 
também nas atividades de Po-
lícia Judiciária, pois a as novas 
instalações oferecem maior 
funcionalidade e  praticidade 
para o exercício das funções 
pelos policiais federais, benefi -
ciando assim toda a sociedade”, 
afi rmou o delegado.

A previsão de mudança para 
o novo local ocorre um mês 
após a entrega do prédio. 

Questionada a PF informa 
que mesmo com o novo pré-
dio não existe, no momento, 
contratação de novos agentes. 
“Não há previsão de aumento 
do efetivo policial”, diz em nota.

existência de ilegalidades na 
compra de gado que eram 
abatidos em Rio Preto. 

A fi scalização foi feita des-
de o curral com a contagem 
dos animais, a conferência 
de documentos no frigorífi-
co e apreensão de arquivos 
eletrônicos, pelos audito-
res. Cento e setenta animais 
não constavam das notas 
fiscais durante a diligência.
Em um caminhão frigorifi co 

eles encontraram 2,8 mil quilos 
de carne que seriam distri-
buídos nos pontos de varejo 
também sem notas fi scais. A 
carne foi apreendida. A ação da 
fi scalização é para dar suporte 
às denúncias e obter provas 
para um auto de infração. A 
ação teve o objetivo de impedir 
a sonegação fi scal que lesam os 
cofres públicos e, com a pos-
sibilidade de cometimento de 
crime contra a saúde pública.

Arquivo DHoje Claudio LAHOS
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Supermercados atacadistas são autuados
A equipe de fiscalização 

do Procon de Rio Preto emi-
tiu dois autos de constata-
ção nesta sexta-feira, 6, em 
supermercados atacadistas 
instalados na região Norte da 
cidade. A partir de agora, os 
estabelecimentos terão prazo 
para defesa, mas poderão ser 
multados ao final do processo. 

Número de passageiros em ônibus 
de Rio Preto cresce 52% no trimestre

TRANSPORTE COLETIVO

Durante os três primeiros 
meses deste ano 5.362.549 pas-
sageiros utilizaram o sistema 
de transporte coletivo de Rio 
Preto. O número corresponde 
a um crescimento de 52% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado, quando foram 
computados 3.532.397 usu-
ários. 

Levantamento feito pelo 

Ano passado utilizaram 
o transporte coletivo 
de Rio Preto total de 
17.379.827 passageiros

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Ao longo de todo ano passado utilizaram o transporte coletivo de Rio Preto total de 17.379.827 passageiros.

A Secretaria acre-
dita que os núme-
ros de passageiros 
transportados neste 
ano vai se aproximar 
do período anterior 
a pandemia

Prefeitura de Rio Preto

Dia Mundial do Lupus é lembrado nesta terça-feira

SAÚDE

Hoje é lembrado o 
Dia Munidal do Lupus

No dia 10 de maio é co-
memorado o Dia Mundial 
do Lupus, uma doença au-
toimune bastante comple-
xa sendo mais comum nas 
mulheres em idade fértil. 
Conhecida por suas múlti-
plas formas, seu diagnósti-
co depende de uma severa 
investigação, pois, inicia-se 
com sinais sutis. 

Segundo a reumatologis-
ta, Lúcia Buffulin, é impor-
tante destacar que o Lúpus 
não se trata de uma doença 
única, sendo manifestada 
de forma bastante diferente 
de paciente para paciente. 
“Geralmente, o paciente se 
queixa de fadiga, queda de 
cabelo, lesões na pele, sen-
sibilidade ao sol, problemas 
renais, dores articulares ou 
uma leve anemia”, pontua. 

Buffulin ainda explica 
que, a causa da doença pos-
sui um forte componente 
hereditário, porém, também 
pode ser desenvolvida em 
meio a fatores ambientais e 
ou hormonais. 

Seu diagnóstico é detec-
tado após uma série de exa-
mes laboratoriais, e quando 
ocorre de forma precoce, 
possibilita que o paciente te-
nha controle das inflamações 

e assim, obtenha qualidade 
de vida. “Com a evolução dos 
exames laboratoriais e dos 
imunobiológicos, é possível 
que o paciente leve uma vida 
mais tranquila”, conta. 

Maria Clara Piai Grecco 
descobriu ser portadora 
da síndrome aos 18 anos. 
“Descobri quando come-
çaram a aparecer manchas 
vermelhas na minha pele. 
Passamos por dermatolo-
gista, alergista, clínico geral, 
fiz vários exames, mas, não 
identificavam”. 

Segunundo ela, as man-
chas foram aumentando de 
intensidade e velocidade que 
apareciam, tomavam toda 
parte inferior das pernas e 
pé. Através de uma amiga da 
mãe, conseguiu o contato de 
uma hematologista. 

“Fui até essa médica, 
ela pediu os exames e deu 
o diagnóstico do Lúpus. Fui 
encaminhada a um reuma-
tologista, e faço tratamento 
até hoje. Esse processo até 
descobrir durou um ano. 
O meu atualmente está em 
remissão. Então tenho vida 
normal, passo pela médica 
a cada seis meses e tomo 
medicamento somente para 
amenizar os sintomas da 
fadiga e dores nas articula-
ções.”, diz.

No primeiro caso, foram 
identificadas 120 caixinhas de 
creme de leite com a data de 
validade vencida. “Assim que 
a situação foi constatada, os 
produtos foram retirados das 
prateleiras e a empresa autu-
ada”, comentou o diretor do 
órgão, Jean Dornelas. 

No outro estabelecimen-

to, a fiscalização encontrou 
fraldas, absorventes e queijos 
sem a precificação adequada às 
normas do Código de Defesa 
do Consumidor. 

Preços
“O preço precisa estar ex-

posto de maneira clara e visível 
para impedir que o consumi-

dor seja induzido a erro na 
hora de retirar o produto da 
prateleira”, explicou Dornelas. 

Segundo ele, essa fiscaliza-
ção continua, ao longo dessa 
semana, em outros super-
mercados da cidade. “Nosso 
objetivo primordial é sempre 
orientar para só depois mul-
tar”, completou.

Dhoje Interior mostra que em 
janeiro deste ano 1.564.288 
de passageiros utilizaramo 
sistema. Houve crescimento 
em fevereiro, com total de 
1.741.895 usuários e novo au-
mento para março – últimos 

dados atualizados pela Secre-
taria de Trânsito – chegando a 
2.056.366 usuários. 

Quando comparamos o 
mesmo período do ano passado 
foram transportadas 1.312.102 
pessoas em janeiro, 1.321.818 
em fevereiro e 898.477 usuá-
rios em março. 

Ao longo de todo ano pas-
sado utilizaram o transporte 
coletivo de Rio Preto total de 

17.379.827 passageiros. 
A Secretaria de Trânsito 

acredita que os números de 
passageiros transportados 
neste ano vai se aproximar 
do período anterior a pande-
mia, quando em média mais 
de 28 milhões de passageiros 
utilizam o sistema com uma 
média mensal de 2,1 milhões 
de usuários. 

“A expectativa é de que o 

nível pré-pandemia seja atingi-
do no segundo semestre deste 
ano”, informou por meio de 
nota a pasta. 

Subsídio 
Nos três primeiros meses 

deste ano a Prefeitura de Rio 
Preto já desembolsou R$ 3,67 
milhões para o pagamento do 
chamado subsídio da tarifa. 
Foram pagos como forma 

de subsídio em janeiro R$ 
1.022.470,68, em fevereiro R$ 
1.201.317,10 e R$ 1.451.191,20 
em março deste ano. 

O subsídio é utilizado como 
forma de manter o valor da 
tarifa em preço inferior a seu 
“custo real”, a chamada tarifa 
técnica. No ano passado, ale-
gando que as empresas Cir-
cular Santa Luzia e Expresso 
Itamarati tiveram prejuízos 

financeiros devido a queda 
acentuada de passageiros a 
Prefeitura teve de “socorrer” 
por meio de aporte financeiro, 
que segundo o governo consta 
no contrato de concessão em 
“cláusula que prevê o reequilí-
brio contratual”. 

Pelo subsídio foram pagos no 
ano passado R$ 11.199.273,55, 
no entanto, para compensar as 
quedas na arrecadação das em-
presas concessionários o valor 
final superou R$ 31,3 milhões. 
O Orçamento inicial previa 
para 2021 em forma de subsí-
dio R$ 16 milhões. Em 2019, 
por exemplo, sem pandemia, o 
valor pagou também ficou em 
R$ 16 milhões. 

O contrato que terminou 
em novembro do ano passado 
foi prorrogado por mais 10 
anos com as atuais empresas. 
As concessionárias aponta-
ram prejuízos na pandemia 
em relatórios protocolados na 
Prefeitura. As empresas tam-
bém apontam desequilíbrio 
financeiro no contrato anterior. 
Ambas acionaram a Justiça 
para que seja reconhecido o 
desequilíbrio. 

Sobre estudo contratado 
e que iria servir de base para 
novas alterações de linhas e 
itinerários, a pasta de Trân-
sito informou que “o estudo 
ainda está em elaboração. Ele 
permitirá a criação de linhas 
coletoras e perimetrais que 
darão maior mobilidade aos 
usuários”, conclui.

GRATUITO

Trabalho oferece curso para garçon e copeira

 A Secretaria do Trabalho e 
do Emprego de Rio Preto está 
com inscrições abertas para 
o curso profissionalizante de 
Garçons e Copeiras. 
A capacitação tem o objetivo 
de formar profissionais do 
setor de Serviços, com habili-
dades em atendimento, intera-
ção com cliente, servir pratos 
e bebidas, tipos de talheres e 
demais etiquetas pertinentes 
à área. 
“Neste período pós-pandemia 
e de recuperação econômica, 
esta é uma área com grande 
demanda, especialmente em 
Rio Preto, que é polo da re-

gião metropolitana e congrega 
diversos interesses na área 
de negócios. Precisamos de 
profissionais capacitados para 
dar conta desta nossa vocação 

tão promissora”, comenta a 
secretária da pasta, Adriana 
Romano. 
Com 25 vagas disponíveis, o 
curso será realizado em for-

mato presencial, dos dias 16 a 
20 de maio, das 13h às 17h, no 
Sindicato dos Trabalhadores 
Hoteleiros. 
Podem participar pessoas alfa-
betizadas, que tenham a partir 
de 18 anos. 

 Inscrições
Interessados podem se ins-
crever gratuitamente até 12 
de maio, pelo site riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos, 
em Inscrições em cursos. 
Também é possível fazer ins-
crição presencialmente no 
Balcão de Empregos no Pou-
patempo ou  na Prefeitura 
Regional Norte. 
Mais informações pelo telefo-
ne 3211 4950.

Da REPORTAGEM

Daniela Manzani

Trabalho abre inscrições para curso gratuito de Garçons e Copeiras

PROCON

Crescem as reclamações contra redes
O brasileiro está de olho 

nos lanches vendidos pelas 
redes de fast-food. De janeiro 
a abril deste ano, quase tripli-
cou o número de reclamações 
de consumidores sobre pro-
paganda enganosa do setor 
em relação a igual período de 
2021, segundo o site de defesa 
do consumidor Reclame Aqui. 

No primeiro quadrimestre de 
2022, foram recebidas 3.197 
reclamações, ante 1.160 no 
mesmo período do ano pas-
sado. 

Só em abril houve aumen-
to de queixas de propaganda 
enganosa de mais de 100% em 
relação ao mesmo mês de 2021. 

A explosão de queixas so-

bre o tema ganhou relevância 
especialmente depois dos epi-
sódios ocorridos nas últimas 
semanas. O McDonald’s foi 
notificado por órgãos de defesa 
do consumidor por não utilizar 
carne de picanha nos sandu-
íches McPicanha. O mesmo 
aconteceu com o hambúrguer 
Whopper Costela do Burger 

King. 
Com o avanço das hambur-

guerias artesanais, as redes de 
fast-food reagiram e lançaram 
linhas mais sofisticadas. No 
entanto, Neves acredita que 
a fórmula dos lançamentos 
de produtos de maior valor 
usada pelas redes foi antiga e 
desajustada aos novos tempos.

FAST-FOOD

Arquivo Dhoje

Fabricio/SPATTI
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Liga de Vôlei
O Cruzeiro superou o Minas por 3 sets 
a 0 e se consagrou campeão da Super-
liga Masculina de vôlei,

Votuporanga fora
O Votuporanguense não conseguiu sair 
do zero a zero contra o Comercial e foi 
eliminado da Série A3 do Paulista.

América sofre nova derrota e é 
penúltimo do grupo na Bezinha

PAULISTA

Em jogo complicado com 
o Campinense, o Mirassol fez 
o dever de casa e conquistou 
mais uma vitória, por 1 a 0, 
no Campeonato Brasileiro 
Série C. Com o resultado, o 
Leão segue invicto e líder da 
competição nacional. 

A primeira boa chegada 
foi do Campinense, aos sete 
minutos. Magno ficou com 
rebote e chutou muito bem, 
exigindo grande defesa de 
Jefferson. O Mirassol res-
pondeu com Osman, que 
demorou um pouco para chu-
tar, e com Luiz Gustavo, que 
assustou em cabeçada após 
escanteio. O primeiro tempo 
seguiu movimentado, com os 
dois times buscando o ataque, 
mas com poucas finalizações, 
apesar de escanteios e faltas 
perigosas. 

O Mirassol voltou para 
o segundo tempo fazendo 
pressão no início. Logo aos 
três minutos, Matheus Oli-

SERIE C

Mirassol marca no final 
e mantém liderança

veira tentou chute colocado, 
mas pegou mal. Logo depois, 
após boa jogada de Osman, 
Camilo foi acionado e deixou 
Negueba na cara do gol, que 
perdeu. Negueba teve outra 
chance na sequência com 
cabeçada para fora. 

Superior, o Mirassol con-
tinuou buscando o gol, sem 
medo de finalizar. Camilo 
e Cristian tiveram chances 
perigosas e o goleiro só olhou 
a bola sair nas duas vezes. 
Matheus Oliveira também 
arriscou e a bola foi na rede, 
mas pelo lado de fora. 

Mas, de tanto tentar, a 
recompensa veio e o placar 
foi aberto aos 38 minutos. 
Após levantamento na área 
de Léo Duarte, a sobra ficou 
com Pará, que chutou forte e 
não desperdiçou. Os paulistas 
tiveram mais uma chance 
com Matheus Oliveira, mas o 
placar terminou mesmo 1 a 0. 

O Mirassol volta a campo no 
próximo domingo (15), às 17h, 
quando visita o Remo, no Es-
tádio Baenão, em Belém (PA).

O América sofreu sua se-
gunda derrota na Segunda 
Divisão do Campeonato Pau-
lista (Bezinha) neste fim de 
semana. Dessa vez, jogando 
fora de casa, o Rubro foi supe-
rado pelo Andradina por 3 a 1. 
O resultado mantém a equipe 
rio-pretense na penúltima 
posição do grupo 1 com três 
pontos. 

O Andradina saiu na 
frente com Jonathan 
cruzando e Brendon 
marcando de cabeça

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Novorizontino vence 
o Ituano e encosta 
no G-4 da Série B

Jogando no Estádio Jorge 
Ismael de Biasi, o Grêmio 
Novorizontino venceu neste 
sábado (7) o Ituano e anotou 
sua segunda vitória consecu-
tiva em casa pelo Campeonato 
Brasileiro da Série B. A par-
tida, válida pela 6ª rodada, 
fi cou em 2 a 1 para o Tigre, 
com gols de Douglas Baggio 
e Welliton. Lucas Siqueira fez 
para os visitantes. 

Com o novo triunfo, o 
Novorizontino chegou aos 9 
pontos conquistados e subiu 
para a 7ª colocação na tabela 
da Segundona. Na próxima 
rodada, a equipe enfrenta a 
Ponte Preta, em Campinas. O 
jogo acontece na sexta-feira 
(13), às 19h, no Moisés Lu-
carelli. 

As duas equipes come-
çaram a partida ligadas. As 
primeiras ações foram bem 
disputadas e o goleiro Gio-
vanni fez excelente defesa pelo 
Novorizontino aos 10 minutos, 
em chute perigoso de Rafael 

Elias. No troco, o Tigre foi 
fatal: com 16 minutos passa-
dos, Douglas Baggio tabelou 
na meia-lua, entrou na grande 
área e fuzilou sem chances de 
defesa para Pegorari: 1 a 0 
Novorizontino. 

O Ituano se aproveitou 
deu um lance de bola parada 
para chegar ao empate aos 38 
minutos. Lucas Siqueira subiu 
no meio da grande área e, de 
cabeça, fez para os visitantes, 
1 a 1. 

Reta fi nal

Na etapa final a partida 
continuou movimentada e 
o Novorizontino seguiu em 
busca do segundo gol. Aos 12 
minutos, Hélio Borges pegou 
de primeira e acertou um 
belíssimo chute no travessão. 
Por muito pouco não saiu um 
golaço no Jorjão. 

Se o gol não veio na catego-
ria de Hélio, veio na luta e na 
precisão de Welliton. Sete mi-
nutos depois, o centroavante 
pressionou o adversário, rou-
bou a bola e bateu rasteiro na 
saída do goleiro para fazer 2 a 1.

O América sofreu sua segunda derrota na Segunda Divisão do Campeonato Paulista (Bezinha) neste fim de semana

Apesar de atuar 
como visitante, o 
América começou o 
jogo pressionando e 
tendo as melhores 
chances; time volta 
a campo domingo

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Apesar de atuar como vi-
sitante, o América começou o 
jogo pressionando e tendo as 
melhores chances. Logo aos 
5 minutos, Keven arrancou e 
saiu na cara do gol, mas parou 
no goleiro Vinicius. Quinze 

minutos depois, David arris-
cou de fora da área e o goleiro 
do Andradina fez mais uma 
grande defesa. Iago também 
teve chance de frente para o 
gol e parou em nova defesa de 
Vinicius. 

Pressão
Mesmo com a pressão do 

América, o Andradina saiu 

na frente com Jonathan cru-
zando e Brendon marcando 
de cabeça. Aos 37 minutos, a 
equipe da casa ampliou com 
GD completando de carrinho 
um cruzamento rasteiro que 
veio da direita. O América 
descontou no fi m do primeiro 
tempo com Leonardo pegando 
de primeira a sobra de bola na 
entrada da área e mandando 

no canto esquerdo do goleiro. 
Na volta do intervalo, o 

América continuou buscando 
o ataque, mas o Andradina 
defi niu o placar aos 24 minutos 
com Breno dominando dentro 
da área, cortando para a perna 
direita e mandando no can-
tinho. Ainda antes do fi m da 
partida,o América fi cou com 
um a menos com Leonardo 

sendo expulso. O Andradina 
também teve o goleiro Vinicius 
recebendo o cartão vermelho.

Próximo jogo
O América volta a campo 

no domingo (15) para encarar 
a Penapolense fora de casa. 
O Andradina também joga 
no domingo contra a Inter de 
Bebedouro fora de casa.

Fifa reagendará 
duelo suspenso 
entre Brasil e 
Argentina

O Comitê de Apelação 
da Fifa decidiu, nesta 
segunda-feira (9), que a 
partida das eliminatórias 
para a Copa do Mundo 
entre Brasil e Argentina 
que foi abandonada no 
ano passado deve ser 
reagendada, depois de 
considerar os recursos 
apresentados pelas fe-
derações de ambos os 
países.

Suspenso
O jogo de setembro 

foi  suspenso poucos 
minutos após o pon-
tapé inicial quando as 
autoridades sanitárias 
brasileiras invadiram o 
gramado para impedir 
que jogadores argenti-
nos que moram na Ingla-
terra jogassem, dizendo 
que haviam violado as 
regras de quarentena da 
covid-19 do país. 

As duas equipes já 
se classifi caram para a 
Copa do Mundo do Catar 
no fi nal deste ano, com 
o Brasil liderando as eli-
minatórias e a Argentina 
terminando em segundo 
lugar.

Mas a Fifa havia de-
cidido em fevereiro que 
a partida deveria ser 
repetida.

Agência BRASIL
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EDITAL DE PROCLAMAS

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

PAULO CESAR PRATES e ALINE APARECIDA PONTES DE OLIVEIRA. Ele, brasileiro, natural de 
Nova Granada, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e quatro (24) de junho de um mil novecentos e oitenta e três 
(1983), com trinta  e oito (38) anos de idade, expedidor, solteiro, filho de ADÃO DE MELO PRATES e de dona 
NEUSA GALDINO DA SILVA. Ela, brasileira, natural de Sertãozinho, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte (20) 
de dezembro de um mil novecentos e setenta e oito (1978), com quarenta  e três (43) anos de idade, do lar, viúva, 
filha de MAURICIO APARECIDO PONTES e de dona SONIA REGINA DIAS PONTES.

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, sete (07) de maio de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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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.

ROBSON CAMILO DA SILVA LIBANIO e CLEONICE FERNANDES GAVIOLI. Ele, brasileiro, 
natural de Cardoso, Estado de São Paulo, nascido aos vinte (20) de junho de um mil novecentos e oitenta e um 
(1981), com quarenta (40) anos de idade, marcineiro, solteiro, filho de ITAMAR BATISTA DA SILVA LIBANIO e 
de dona MARIA SABINO DA SILVA. Ela, brasileira, natural de Álvares Florence, Estado de São Paulo, nascida 
aos  vinte e oito (28) de abril de um mil novecentos e setenta e seis (1976), com quarenta  e seis (46) anos de idade, 
diarista, divorciada, filha de CARLOS GAVIOLI e de dona MORAZILIA FERNANDES GAVIOLI.

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, sete (07) de maio de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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MATHEUS LIMA SILVA e JULIANE MAYARA MATOS. Ele, brasileiro, natural de São Paulo, Estado 
de São Paulo, nascido aos quinze (15) de fevereiro de um mil novecentos e noventa e um (1991), com trinta  e um 
(31) anos de idade, empresário, solteiro, filho de EDGAR SOARES DA SILVA e de dona AMÉLIA CRISTINA 
ALVES DE LIMA SILVA. Ela, brasileira, natural de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e sete 
(27) de janeiro de um mil novecentos e noventa e um (1991), com trinta  e um (31) anos de idade, auxiliar 
administrativo, solteira, filha de RENATO DE MATOS e de dona IVANILDE ROMERO MATOS.

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, sete (07) de maio de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

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

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

GERALDO LUIZ SANTANDER e ROSELI BUENO DE LIMA. Ele, de nacionalidade 
brasileira, empresário, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de 
junho de 1957, fi lho de GERALDO SANTANDER e de ODETE ALIOTTI SANTANDER. 
Ela, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, divorciada, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 14 de setembro de 1964, fi lha de MALACHIAS BUENO DE LIMA e de 
LEONOR SANT'ANNA DE LIMA. 

OSVALDO ALVES DO VALE e RENATA TORRES. Ele, de nacionalidade brasileira, 
aposentado, divorciado, nascido em Novo Horizonte, SP, no dia 15 de janeiro de 1943, 
fi lho de JOSÉ ALVES DO VALE e de ZULMIRA EMILIA DE MORAES DO VALE. Ela, 
de nacionalidade brasileira, cuidadora, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 23 de novembro de 1972, fi lha de LAILTON TORRES e de ODETE DE FREITAS 
TORRES. 

FLÁVIO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA e AMANDA BATISTA MOURO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, contador, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 12 de outubro de 1990, fi lho de NIVALDO VIEIRA DA SILVA e de ROSELAINE DE 
FÁTIMA BALDISSERA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de novembro de 1994, fi lha de VAN-
DERLEI MOURO e de EDMAR LUCIA BATISTA MOURO. 

GABRIEL CARVALHO BENTO DOS SANTOS e GABRIELY FERNANDA LIMA 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de troca e garantia, divorciado, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de março de 1995, fi lho de ILSON 
BENTO DOS SANTOS e de SANDRA REGINA CARVALHO DOS SANTOS. Ela, de 
nacionalidade brasileira, assistente administrativa, divorciada, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 28 de junho de 1995, fi lha de GABRIEL COSTA DA SILVA e de 
FÁTIMA MARIA LIMA DA SILVA. 

TÚLIO LIMA CARNELOSSI e MARCELLA PONTES DE OLIVEIRA BERTOLINI. Ele, 
de nacionalidade brasileira, economista, solteiro, nascido em Catanduva, SP, no dia 17 
de outubro de 1987, fi lho de JOSÉ SÉRGIO CARNELOSSI e de MARLUCE GUIMA-
RÃES PEREIRA CARNELOSSI. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de dezembro de 1988, fi lha de CAR-
LOS ROBERTO BERTOLINI e de LUCI PONTES DE OLIVEIRA BERTOLINI. 

LEANDRO APARECIDO DA SILVA e VANESSA VENANCIO DA CUNHA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, serviços gerais, solteiro, nascido em Nova Esperança, PR, no 
dia 08 de janeiro de 1982, fi lho de EDSON FRANCISCO DA SILVA e de CICERA APA-
RECIDA DA SILVA ROSA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida 
em Votuporanga, SP, no dia 13 de março de 1978, fi lha de FÁTIMA VENANCIO DA 
CUNHA. 

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, 09 de maio de 2022.

David Yamaji Valença, Ofi cial.

Vinicius Lima 

O Cruzeiro superou o Minas por 3 sets 
a 0 e se consagrou campeão da Super-

Divulgação
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ORDEM DO DIA 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 
01 – 10/22 – VER. ROBSON RICCI – 1ª DISC./VOT 
Insere o artigo 55-A na Lei Complementar n°650, de 25 de janeiro de 2021, que dispõe sobre 
Posturas Municipais e Medidas do Poder de Polícia Administrativa a cargo do Município.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
 
02 – 60/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT  
Dispõe sobre a cessão de uso de imóvel público municipal, em favor da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo, visando a construção de Clínica Veterinária. 
(QUÓRUM: DOIS TERÇOS) 
 
03 – 420/21 – VER. JOÃO PAULO RILLO – 2ª DISC./VOT  
Proíbe o emprego de técnicas de arquitetura hostil, destinadas a afastar pessoas em situação de rua e 
outros segmentos da população, no Município de São José do Rio Preto.   
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
04 – 12/22 – VER. CEL. JEAN CHARLES O.D.SERBETO – 2ª 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 dá outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
05 – 40/22 – VER. JULIO DONIZETE – 2ª DISC./VOT  
Reconhece no Município de São José do Rio Preto/SP, o dia 9 de Julho como o dia dos 
Colecionadores, Atiradores e Caçadores e suas atividades como atividade de risco, configurando 
efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, conforme os 
termos do artigo 10 da Lei Federal nº 10.826 de 2003. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
06 – 06/22 - VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC./VOT 
Declara de Utilidade Pública Municipal – “Instituto Vira-Latas”.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
07 – 53/22 – VER. CELSO LUIZ DE OLIVEIRA – 1ª DISC./VOT 
Institui a realização do exame “Teste do Olhinho” para detecção do câncer nos olhos em recém-
nascidos no Município de São José do Rio Preto e das outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

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

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 
 
08 – 54/22 – VERª. JÉSSICA DAIANA DE OLIVEIRA – 1ª DISC./VOT 
Institui-se no Calendário Oficial do Município de São José do Rio Preto a “Semana de 
Conscientização sobre o Autismo”, que será realizada anualmente na semana que compreender o 
dia 02 de abril. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)   
 
09 – 62/22 – VER. ROBSON RICCI – 1ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Determina a disponibilização ao público, pelos Postos de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento, 
dos horários de atendimento de todos os profissionais de saúde do sus, no município.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL                  

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara – 06/05/2022 

 

 
 
 

 

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
 

De conformidade com as disposições do Estatuto Social em vigor, 

(art. 45, I c/c art. 46, I, “a”), ficam os associados do CLUBE MONTE LÍBANO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, em pleno gozo de seus direitos, e admitidos até 

31/12/2.021, (art. 24, II, “c”, c/c § 2º), convocados para a Assembléia Geral 

Ordinária a realizar-se no dia 05 (cinco) de junho de 2022 (domingo), a 

partir das 8 (oito) horas, em sua Sede Social nesta cidade, na Rua Siqueira 

Campos nº 2943, a fim de darem cumprimento à seguinte 

 

ORDEM DO DIA 

 

Por escrutínio secreto e cédula única, (art. 93, V) eleger 

os Membros do CONSELHO DELIBERATIVO e o 

PRESIDENTE e VICE-PRESIDENTE da DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA (art. 46, item I, letra a), para um 

mandato de dois (2) anos. 

 

A Assembléia será instalada às 8 (oito) horas, com qualquer 

número de associados (art. 48, § 1º c/c art. 93), e às 17 (dezessete) horas, 

impreterivelmente, será vedado o ingresso no recinto da Assembléia, só 

tendo direito a votar o associado que até essa hora aí se encontre, e tenha 

obtido a correspondente senha de votação (art. 93, VII). 

 
São José do Rio Preto, 03 de maio de 2022. 

 
 

CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE MONTE LÍBANO 
 
 
 

                           Edson Luis Pinto Soares 
                Presidente do Conselho Deliberativo 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 38/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 49/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 21/2022  
OBJETO: Aquisição de pães, biscoitos, baguetes, bolos, lanches e outros itens de padaria 
destinados aos setores da municipalidade 
Data da realização da Sessão Pública: 25/05/2022 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal de 

Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 

O edital na integra deverá ser acessado através do site www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 09 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 39/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 22/2022  
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (Açúcar, Adoçante, Achocolatado, Chá de Erva 
Mate, Margarina, Cravo e Café) para abastecimento de diversos setores. 
Data da realização da Sessão Pública: 26/05/2022 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal de 

Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 

O edital na integra deverá ser acessado através do site www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 09 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

                        
                        SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS   

                          DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO 
                                 EXTENSÃO DE BASE – IPIGUÁ, CEDRAL, NOVA ALIANÇA E BADY BASSITT (SP) 

                 Reconhecido pelo M.t.b. Sob nº 24.440.52633/86 em 28/03/88 
                                   Rua José Bonifácio, nº 315 - Vila Ercília - São José do Rio Preto/SP – CEP: 15013-150 

                            C.N.P.J. : 56.359.292/0001-08 
                        Fone: (17) 3222-6855 e (17) 99759-3027 

                         site boletos: www.ihssistema.com.br  - e-mail: struralriopreto@hotmail.com 
 
  

EDITAL DE CONVENÇÃO 
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 

 
 
 
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados deste 
Sindicato, que estejam em pleno gozo de seus direitos sociais, a 
comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no 
Sindicato dos  Empregados Rurais Assalariados de São José do Rio 
Preto e Região/SP, sito a Rua José Bonifácio, nº 315 – Vila Ercilia- 
cidade de São José do Rio Preto (SP).  Pelo presente edital, nos termos 
do Estatuto Social, convoca todos os associados, representados por 
esta entidade para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, 
dia 15  de Maio de  2.021, às  08(oito) horas em primeira ou por falta 
de “QUORUM” às 09(nove) horas em segunda convocação, com 
qualquer número de associados,  para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: 1) Leitura, discussão e aprovação da Ata da 
Assembleia anterior; 2) Discussão e deliberação da desfiliação da 
Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São 
Paulo – FERAESP. As deliberações serão tomadas por escrutínio 
secreto, em conformidade com o Estatuto Social e legislação em vigor.  
São José do Rio Preto (SP), 09  de Maio de 2.022.Joana D´arc da 
Costa. Presidente. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO. O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 054/2022; Processo nº 085/2022.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 a execução 
dos serviços contínuos de manutenção na iluminação pública dos logradouros do município de Guapiaçu/SP, com fornecimento de material 
empregado, equipamentos e mão-de-obra especializada, conforme especificações constantes no anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS:  Até 23/05/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 23/05/2022 às 09:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 09/05/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Expresso Itamarati S.A.
CNPJ nº 59.965.038/0001-41 NIRE nº 35.3.00321766

Extrato da Ata de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 
Data, hora e local: 30.03.2022, 10h00, sede da Companhia. Presença: Acionistas representando a 
totalidade das ações da Companhia. Deliberações por unanimidade: Em AGO: a) Aprovadas as contas 
dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício de 2021; b) Prejudicada a deliberação 
sobre destinação de lucro líquido e distribuição de dividendos dada apuração de prejuízo no exercício de 
2021. Em AGE: a) Aprovada verba global anual de R$804.370,56 para remuneração da Diretoria, a ser 
dividida entre os membros por deliberação do CA; b) Ratificadas as resoluções do CA constantes de atas de 
reuniões de 01/04/2021; 30/12/2021; 25/03/2022. Publicação da ata, lavrada em livro próprio,  
realiza-se na forma de extrato (art. 130, § 3º, Lei nº 6.404/1976).  São José do Rio Preto, 30.03.2022. Mesa: 
Presidente - Maria José Cícero Oger Affonso; Secretário - Joaquim Constantino Neto. Acionistas: A. Oger 
Participações e Empreendimentos Ltda.; M.I. Participações e Empreendimentos Ltda. e Comporte 
Participações S.A. JUCESP nº 206.750/22-5 em 29/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Expresso Itamarati S.A.
CNPJ nº 59.965.038/0001-41 - NIRE nº 35.3.0032176.6

Extrato da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 25.03.2022
Às 9h00, na sede social. Presenças: Todos os membros em exercício do CA da EXPRESSO ITAMARATI 
S.A. Deliberações por unanimidade: (i) Aprovada aquisição, durante 2022, de veículos novos 
financiados via BNDES (FINAME), CDC (Crédito Direto Consumidor) e Leasing; (ii) Aprovada concessão 
de garantias e realização de operações de financiamento/empréstimos em valores superiores a 30% 
(trinta por cento) do Patrimônio Líquido da Companhia, durante 2022; (iii) Aprovada prestação de 
garantias reais e/ou pessoais, por prazo indeterminado, em favor de todas as sociedades controladas 
pela Companhia, direta ou indiretamente, em especial Viação São Geraldo Sacramento Ltda. (CNPJ 
nº 17.997.420/0001-97), Empresa de Transportes Líder Ltda. (CNPJ nº 25.431.024/0001-26), Viação 
Luwasa Ltda. (CNPJ nº 47.063.342/0001-14) e Itali Participações Ltda. (CNPJ nº 08.240.985/0001-34), 
inclusive em favor da própria Companhia. São José do Rio Preto, 25.03.2022. Mesa: Presidente - Maria 
José Cicero Oger Affonso; Secretário - Joaquim Constantino Neto. Conselheiros: Sandra Maria Cícero 
Oger Mendonça Garcia, Joaquim Constantino Neto; Ricardo Constantino e Maria José Cicero Oger 
Affonso. JUCESP nº 216.540/22-7 em 29/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Expresso Itamarati S.A.
CNPJ nº 59.965.038/0001-41 NIRE nº 35.3.00321766

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração (CA) 
Realizada em 31.03.2022, às 9h00, na sede social. Presenças: Todos os membros em exercício do CA da 
Expresso Itamarati S.A. Deliberação por unanimidade: Aprovada remuneração, mensal e individual, do 
Diretor Superintendente - R$38.877,91 e do Diretor Operacional - R$28.152,97, nos termos da verba 
global aprovada em AGE, ratificados eventuais valores pagos entre a data da Assembleia e a da reunião 
do CA. São José do Rio Preto, 31.03.2022. Mesa: Presidente - Maria José Cicero Oger Affonso; Secretário 
- Joaquim Constantino Neto. Conselheiros: Sandra Maria Cícero Oger Mendonça Garcia, Joaquim 
Constantino Neto; Ricardo Constantino e Maria José Cicero Oger Affonso. JUCESP nº 216.136/22-2  
em 28/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Ofi-
cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio 
Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:

1. JOÃO VICTOR MARTINS BATISTA e ÉRIKA ELIZA DE OLIVEI-
RA LUDOVINO, sendo ELE filho de ADRIANO LUIS BATISTA e de AN-
GELICA CRISTIANE MARTINS BATISTA sendo ELA filha de EVERALDO 
LUDOVINO e de VANIA MARIA DE OLIVEIRA;
2. RENATA BIZERRA DOS SANTOS e JULIANA ALVES DOS 
SANTOS, sendo ELA filha de CALBI DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO DOS 
SANTOS e de MARIA LILY BIZERRA DOS SANTOS sendo ELA filha de 
MANOEL JOSÉ DOS SANTOS e de ADENIR SECATO DOS SANTOS;
3. DIOGO VENCESLAU e MARIANA MARQUES DA SILVA, sen-
do ELE filho de JOEL VENCESLAU e de FLORIZA DA PENHA sendo ELA 
filha de BENEDITO FRANCISCO DA SILVA e de DULCINEIA MARQUES 
DA SILVA;
4. CLAYTON ROGÉRIO FINOTE MARTINS e IGNÉIA ROBERTA 
FERNANDES sendo ELE filho de PEDRO JOSÉ MARTINS e de MARILE-
NE FINOTE MARTINS sendo ELA filha de ROBERTO FERNANDES e de 
INÊS CAMARERO FERNANDES, brasileiros e residentes neste 3º subdis-
trito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 07/05/2022.

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Ofi-
cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio 
Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. LEONARDO GARCIA VIANA e FERNANDA VILELA PEDRO-
SO, sendo ELE filho de SIDMAR VIANA e de EURIDES GARCIA, sendo 
ELA filha de MARCO ANTONIO PEDROSO e de CLOTILDES MARIA 
VILELA PEDROSO;
2. PAULO HENRIQUE REIS SANTANA e RAQUEL ALVES 
SIELLI, sendo ELE filho de UBALDO JOSÉ SANTANA e de ROSELI 
VENTURA DOS REIS SANTANA, sendo ELA residente e domiciliada em 
Mirassol, SP, filha de RONIVALDO CEZAR SIELLI e de NOELY ALVES 
CEZAR SIELLI;
3. BRUNO GARUTTI BARBOSA DA SILVA e TAINARA BOARE-
TO CAPELARI, sendo ELE filho de DJALMA BARBOSA DA SILVA e de 
NATALINA GARUTTI BARBOSA DA SILVA, sendo ELA filha de RODERLEI 
PASCOAL CAPELARI e de ROSELI BOARETO CAPELARI;
4. SANDERSON PRECIOSO SANTOS e ANA PAULA LEAL, 
sendo ELE filho de NIVALDO AMARO SANTOS e de MARIA DE FATIMA 
PRECIOSO SANTOS, sendo ELA filha de MANOEL LEAL NETO e de 
MARIA SALVADOR LEAL;
5. LUÍS EMANUEL CAMPOS e AMANDA LOPES ALVES, sendo 
ELE filho de FRANCISCO CARLOS NORONHA DE CAMPOS e de FATI-
MA SUELI DOS SANTOS CAMPOS, sendo ELA filha de APPARECIDO 
ALVES e de VERA LUCIA LOPES ALVES, brasileiros e residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Car-
tório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 09/05/2022.
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 Tirando Dúvida
Um computador tem duas operações básicas; o input - tudo 
que entra - e o output - tudo que sai. O que o input e o ou-
tput fazem lá dentro é todo o mistério da informática.

 Em “Sampa”
O requisitado cirurgião plástico Dr. Renato J. Freitas levou 
a querida esposa, a cirurgiã dentista na área de estética oral, 
Dra. Luciana Secches Freitas, para comemorar o Dia das Mães, 
ao lado dos filhos, Heitor, Maria Teresa (aniversariante do fi-
nal de semana) e Otávio, futuro médico, em São Paulo, com di-
reito de assistir ao vivo e a cores o showzaço do cantor Caetano 
Veloso, entre outros divertimentos da noite paulistana.

 Feijoada
Os preparativos para a 3ª Edi-
ção da Feijoada do Ed estão a 
todo vapor! O evento aconte-
ce neste sábado (14), no Clu-
be Monte Líbano e traz como 
grande atração o sambista 
Jorge Aragão. Além dele, mais 
duas atrações também se apre-
sentam no local. Entre elas a 
cantora Mila Menin e a dupla 
sertaneja Clayton e Romário. 
Os ingressos estão à venda pelo 
site www.jvingressos.com.br.

 Festa Junina do M. L.
Depois do tremendo sucesso do Baile em homenagem as ma-
mães do Monte Líbano, com showzaço da cantora (Marom) 
Alcione, no último sábado, o presidente do Clube Monte Líba-
no, Dr. Nadim Cury, seu vice Dr. Paulo Voltarelli e amigos da 
diretoria, agendaram a tradicional Festa Junina para 10 e 11 de 
junho, como manda o figurino. Shows da dupla Edson & Hud-
son, na sexta-feira, e no sábado, a cantora Roberta Miranda. 

 Fique por Dentro
A ACIRP (Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto) 
acaba de se tornar uma das apoiadoras da 11ª Aquishow Bra-
sil. Com a parceria, todos os participantes terão descontos 
em hotéis cadastrados e os associados e as associadas paga-
rão mais barato em ingressos para a feira de negócios e co-
nhecimento de aquicultura, a ser realizada entre 24 e 27 de 
maio, em Rio Preto. Os hotéis cadastrados oferecem descon-
tos de 5% a 20%, e as reservas podem ser feitas diretamente 
pelo site www.aquishowbrasil.com.br/hoteis.
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A Dra. Nathália Moreno Cury em noite festiva no Clube Monte Líba-
no. Foto do colunista Luizinho Bueno

Dr. Paulo Voltarelli, vice-presidente do Monte Líbano, e Neube Vol-
tarelli, no show da cantora Marrom Alcione. Foto do colunista 
Luizinho Bueno

Diretores da ACIRP liderados pelo presidente Kelvin Kaiser, em 
noite de Comida de Boteco. Como incentivadora e copromotora do 
evento, a presença da Associação Comercial foi festejada pelos em-
preendedores de partícipes. 

Dr. Nadim Cury, presidente do Clube Monte Líbano, com a cantora 
Marrom Alcione e a esposa Dra. Célia Regina Moreno Cury no baile 
em homenagem as mães. Foto Garcia

Dra. Célia Regina Moreno Cury, primeira dama do Monte Libano, 
com sua querida Maria Nogueira Moreno, no baile das mães. Foto 
do colunista Luizinho Bueno

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 
  RÁPIDO E LIGEIRO. 

Convidado pelo presidente 
Nadim Cury, apresentei no 
Clube Monte Líbano no final 
da semana, a homenagem as 
mães associadas. A cantora 
Alcione foi dona do show e 
ficou sentada durante todo o 
espetáculo por conta de pro-
blemas na coluna. Foi muito 
aplaudida, mas o show não foi 
liberal, faltou movimento por 
motivo justificado.                                                                            

  QUE FALTA QUE 
FAZ. Emocionado em sua 
mensagem de saudação as 
mães do Clube Monte Líba-
no, o presidente Nadim Cury 
lembrou de sua genitora dona 
Olga que sempre foi presença 
notável, mas ausente neste ano 
pelo seu passamento.

  VALEU A LEMBRAN-
ÇA. Em tempos mais seguros, 
a Associação Paulista de Me-
dicina, presidida pelo médico 
Leandro Colturato homena-
geou no final da semana 40 
profissionais de saúde de 
todos os hospitais da cidade. 
Em evento dominado pela 
emoção, o “Clube Médico”, 
colocou no palco uma seleção 
de 40 doutores, enfermeiros e 

profissionais de várias áreas 
da saúde. Eles representaram 
os milhares de profissionais 
que atuaram no atendimento 
e tratamento dos moradores 
de Rio Preto e região durante 
a proliferação do Coronaví-
rus. O prefeito Edinho Araújo 
estava lá.

  BATENDO BUMBO. 
O presidente da ACIRP, Kel-
vin Kaiser já em seu segundo 
mandato está convocando 
todos os seus diretores atuais 
para a Convenção de apresen-
tação de projetos para o biê-
nio 2022/23. Vou participar 
do evento, como Diretor de 
Relacionamento, no sábado, 
dia 12, nas dependências do 
PARTEC.

  NOVO ESTILO. “Aqui 
em São Paulo o bandido que 
levantar armas para a polícia 
vai levar bala da polícia”. 
Essa é uma das promessas do 
governador de São Paulo, 
Rodrigo Garcia, candidato à 
reeleição, que determinou à 
polícia paulistana uma ver-
dadeira caça aos bandidos 
que se escondem atrás de um 
capacete, carregando uma 
mochila falsa de entregador.

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
SE VOCÊ QUER VIVER FELIZ PARA SEMPRE, FINJA 

SER CEGO, SURDO E IGNORANTE. 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

ESTÃO CURTINDO semana de férias em Mendoza (Ar-
gentina), os rio-pretenses, o médico João Gomes Netinho e Ali-
ce Souza Netinho, Pedro e Mariua Teresa Salles, entre outros 
queridos casais de amigos.

ETERNOS NAMORADOS, o empresário João Silva 
e Valquíria Menegaldo Silva estão comemorando desde a se-
mana passada, 44 anos de casados, cada vez mais juntinhos 
e apaixonados.
 
CIDINHA CURY, empresários Silvinho Bassitt, Márcio 
Anísio Haddad, Lucy de Freitas Colturato, Sílvia de Melo Marco-
ni, Guta Roma, Vera Mussi Hage, Vilma Coelho Reverendo Vidal 
foram os aniversariante de ontem, recebendo os cumprimentos 
de seus respectivos familiares e amigos. Parabéns da coluna.

MARINEZ (LALA) Osti convida para o lançamento dos 
eu livro “Memórias do Coração”, no Terraço Ammici – Quinta 
do Golfe, no dia 11 de maio, amanhã, quarta-feira, a partir das 
19h. Toda renda da venda dos livros será revertida para Insti-
tuições de Caridade.

CLUBE MONTE LÍBANO realizará no dia 23 de 
maio (segunda-feira), Leilão de Títulos, com lance mínimo de 
R$2.500,00 à vista (taxa de transferência inclusa). Mais deta-
lhes: (17) 3519-3444 ou (17) 3512-2750, ou pelo site do clube.

COM ORGANIZAÇÃO do SIMM – Sindicato da Indús-
tria do Mobiliário de Mirassol, a edição 2022 da Movinter já tem 
data marcada. A mostra será nos dias 28, 29 e 30 de junho, no 
estacionamento coberto do Shopping Iguatemi, das 14h às 20h.

NAÇÔES EM FESTA, já está sendo anunciada oficial-
mente para os dias 16, 17 e 18 de junho, a volta da consagrada 
Festa das Nações, tendo como palco o lugar de sempre, a área 
aberta do Serviço Social São Judas Tadeu. As novidades já fo-
ram apresentadas para os coordenadores de Barracas.
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