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CAOS NA SAÚDE

Novos leitos no Fraternidade 
aliviam só 40% da demanda
Nesta segunda-feira eram  85 pacientes a espera de transferência, disse o médico da Secretaria de Saúde André Baitello

RIO PRETO

Acidentes em 
avenidas 
matam dois 
no domingo
Renata Justiniana Batista, 
de 35 anos, morreu às 23 
horas deste domingo, 22, 
após a Toyota Hilux em 
que era passageira bater 
em uma árvore, no Parque 
Estoril, em Rio Preto. O 
motorista, de 38 anos, foi 
socorrido para o Hospital 
de Base. No outro acidente 
o passageiro Luis Carlos 
de Freitas ficou  preso às  
ferragens e veio a óbito . 
CIDADES Pág.6

DORIA FORA
DA DISPUTA
Após o ex-governador abandonar 
a pré-candidatura à presidência, 
veja como se manifestaram
autoridades da região.
POLÍTICA  Pág.3

Ecoponto coletará tampinha de plástico e lacre de alúminio
O Instituto Vira-latas e o Projeto Tampinha que Salva inauguram na quinta-feira (26) o primeiro Ecoponto exclusivo para ar-
recadação e separação de lacres de alumínio, tampinhas plásticas de refrigerante, produtos de limpeza e outras embalagens. 
A proposta é aliar a preservação do meio ambiente e arrecadar recursos para o Instituto Vira-Latas. O Instituto foi 
criado pela vereadora Cláudia De Giuli (MDB), assim como o projeto, inaugurado em 2019. Além do ecoponto fixo, 
terá uma estrutura móvel em bairros da cidade.  CIDADES Pág.4

BRASILEIRÃO

Mirassol 
vence e segue 
na liderança 
da Série C

ESPORTES    Pág.7

BEZINHA

América leva 
gol no início e 
perde jogando 
em casa
O América sofreu sua quar-
ta derrota em cinco jogos 
neste fim de semana. Jogan-
do no Teixeirão, o Rubro foi 
superado pelo líder Catan-
duva por 1 a 0 no encerra-
mento do primeiro turno da 
Segunda Divisão do Campe-
onato Paulista (Bezinha). 
Com o resultado, a equipe 
rio-pretense permanece na 
penúltima posição com três 
pontos. O gol do Catanduva 
saiu nos primeiros minutos 
de jogo. ESPORTES  Pág.7

SERVIDORES

Sindicato 
critica projeto 
que recria 
apadrinhados
O Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de 
Rio Preto classifica como 
“excessiva” a quantidade 
de cargos comissionados 
– livre nomeação – que 
o prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) pretende criar 
com recém projeto de lei 
protocolado na Câmara 
Municipal. A entidade co-
bra ainda a criação de um 
Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários. 
POLÍTICA. Pág.3

CÂMARA

Proibição do 
passaporte 
da vacina é 
votada hoje
A Câmara Municipal analisa 
nesta terça-feira, 24, projeto 
de lei que desobriga a apre-
sentação do comprovante de 
vacinação contra a Covid-19, 
de qualquer natureza, no 
âmbito da administração 
pública municipal. A pro-
posta é do vereador Bruno 
Moura (PSDB). Em março 
os vereadores aprovaram a 
legalidade e nesta terça-fei-
ra será analisado o mérito.. 
POLÍTICA  Pág.3

O médico André Baitello, 
da Secretaria de Saúde, 
disse nesta segunda-feira 
que a abertura dos 30 leitos 
na Unidade de Atendimen-
to da Fraternidade para 
pacientes que aguardavam 
transferência para o Hos-
pital de Base (HB) não vai 
resolver o problema de su-
perlotação das Unidades de 
pronto Atendimento (UPA). 
Ele acredita que pode ame-
nizar a situação entre 30% a 
40%. Ele atribui a demanda 
reprimida nas UPAs à dimi-
nuição do atendimento de 
outras doenças e também 
acredita que a retomada 
das atividades econômi-
cas ajudou a demanda. 
CIDADES  Pág.5

APREENSÕES

GCM faz 
arrastão 
contra linha 
de cerol
Uma fiscalização neste do-
mingo, 22, apreendeu 123 
carretéis e pipas com linhas 
cortantes de cerol , na re-
gião norte da cidade, em 
uma Operação realizada 
pela Guarda Civil Muni-
cipal e que tevev apoio da 
Polícia Militar.
CIDADES  Pág.6

A abertura de novos leitos na Unidade do fraternidade pode amenizar a situação entre 30% a 40%, diz médico da secretaria de Saúde

PREFEITURA

81 aprovados 
em concuso
começam 
trabalhar
Os aprovados de um dos 
concursos realizados em 
2019 tomaram posse em 
cerimônia realizada no 
Parque Tecnológico de 
Rio Preto na manhã desta 
segunda-feira, 23. Dos 190 
aprovados, 84 apresen-
taram a documentação e 
foram convocados. Des-
ses, 81 compareceram. 
As vagas são da Saúde. 
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) participou da ce-
rimônia. CIDADES Pág.4 Posse foi realizada no Parque Tecnológico de Rio Preto
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COMO VAI SUA SAÚDE
PSIQUICA?!

Osteopatia: Técnica de medicina complementar
é tendência para auto-reparação

Neste artigo sobre ques-
tões psicológicas apresenta-
das semanalmente, daremos 
sequência a nossos comen-
tários, falando um pouco 
mais sobre Sentimentos! 
Não temos aqui a pretensão 
de esgotar um assunto tão 
relevante, presente em nós 
e em nossas relações coti-
dianamente.

Alguns sentimentos 
como Alegria, Amor, Tris-
teza, Raiva, Frustração, 
Ansiedade, Transtorno do 
Pânico, Confi ança, Fé, De-
pressão, Saudades e Es-
perança, serão o mote de 
nossas explicações de hoje. 
Vamos lá?!

Ah a Alegria! Costuma 
surgir em situações nas 
quais, em nossa história de 
vida, nossos sentimentos 
produziram consequên-
cias prazerosas, ou seja, 
mediante um fato em que 
estejamos na companhia 
de alguém e esta pessoa 
nos reforçou positivamente 
sobre o ocorrido, que gerou 
a alegria, a probabilidade de 
nos sentirmos assim em um 
evento futuro, será grande. 

Por exemplo: quando 
trocamos mensagens com 
pessoas engraças; ao ver 
nosso time ganhar o campe-
onato e vibrar junto a outros 
torcedores; a namorada 
fi car alegre ao ganhar um 
presente, fl ores por exemplo 
de seu namorado ou pre-
tendente; receber carinho, 
atenção, ajuda em alguma 
necessidade, entre outros. 

Ficamos alegres toda vez 
que tais eventos se repeti-
rem, sejam com as mesmas 
pessoas ou com outras em 
situações parecidas, pois 
tivemos a experiência ante-
rior de sentir o que chama-
mos de Alegria!

E o que chamamos de 
Amor?! Frequentemente di-
zemos que amamos alguém 
ou alguma coisa, um animal, 
um lugar que conhecemos 
ou até moramos, que no pas-
sado nos proporcionou uma 
variedade de reforçadores, 
como elogios, presentes, 
carinho, atenção, sensação 
de bem estar, com alta in-
tensidade. Porém o que aqui 
chamamos de reforçadores 
podem variar de acordo com 
a história de cada pessoa. 
Afi nal as experiências que 
cada pessoa passou são 
diferentes, assim como nós!

A Confiança segue o 
mesmo curso do Amor, qua-
se sempre somos reforçados 
por alguém em alguma ação, 
uma maneira de resolver 
um problema e até mesmo, 
por incrível que pareça, 
em termos que entrar em 
uma luta por alguma coisa! 
Não é estranho pensar que 
somos impelidos a ter con-
fi ança em atos de guerra por 
exemplo?! 

E a Fé?! Esta tão viven-
ciada por nós! Até na música 
aparece: - Fé na Vida, fé no 
Homem, Fé no que virá... 
Tal foi a música que Erasmo 
Carlos trouxe com o título 
de Sementes do Amanhã!  
Significativo não é?! Pois 
em termos comportamen-
tais, significa que quando 
reforçamos com frequência 
a ideia da fé, esta origina e 
mantem o interesse no que 
a pessoa está fazendo, ou 
seja produz um sentimento 
de Esperança e até Perse-

verança, ou seja, podemos 
continuar nos comportando 
de modo seguir em frente!

E por falar em Esperança, 
dizemos que esta é mantida 
por longos períodos de tem-
po com baixa possibilidade 
de termos retribuição ime-
diata. O ser humano chama 
isso de “tocar em frente que 
dará certo”! Certo?

Aqui há um confl ito, nem 
sempre esperar sem ação 
para conseguir dará certo! Aí 
vem a Frustração.

A Frustração pode ser 
considerada um caso especial 
de raiva! Sabiam disso? Pois 
pode acontecer em ocasiões 
em que um “bom compor-
tamento” deixa de ter os 
reforços que vinha tendo e, 
ao perder tais reforçadores, 
dependendo do contexto de 
vida cada um e de seus valo-
res pessoais, surge a raiva e 
não apenas um sentimento 
de frustração! Observaram 
como é sutil a mudança!?

Mas e a Saudade?! Po-
demos nos alegrar com esta 
palavra, pois nós brasileiros 
somos os que mais a reco-
nhecemos. Anteriormente 
conhecida como Banzo, se 
aplicava aos sentimentos 
do povo africano que foram 
trazidos ao Brasil na época da 
grande escravidão. Remetia à 
tristeza, ao se sentir assusta-
do, atônito. Isso foi traduzido 
mais tarde como saudade de 
sua terra natal, de seu povo, 
sua gente! 

Para nós aqui, se traduz 
em uma falta apropriada 
para que o comportamento 
ocorra! Por exemplo, quando 
perdemos alguém querido 
para a morte, há um proces-
so no qual uma mistura de 
sentimentos ocorre, mas um 
em especial, houve extinção 
dos afetos presentes que 
dedicávamos a este alguém. 
Desse processo pode surgir a 
Depressão.

Mas sobre ela vamos falar 
em nosso próximo artigo. 
Assim, iremos somando em 
nosso aprendizado, com cau-
tela e lentidão, quase tudo 
que nos acontece cotidiana-
mente sob processos de con-
tingências diárias. Esse tem-
po nos ajuda a compreender 
os processos. Afi nal somos o 
que sentimos e fazemos!

Lembramos que conhe-
cer o processo não limita 
a condição de se estar em 
processo psicoterápico. O(a) 
terapeuta psicológico(a) é o 
profi ssional que pode ofere-
cer um acolhimento comple-
to e avaliar os sofrimentos 
psíquicos de cada pessoa de 
maneira individual e única. 

Daremos sequência a este 
assunto em um outro mo-
mento, mas se você deseja 
saber mais sobre este as-
sunto nos procure! Estamos 
sempre à disposição!

*E-mail :  psicoro-
s e b a l l e s t e r o 1 9 6 7 @
g m a i l . c o m  /  i n s t a -
gram: @rosemeire_te-
rapeutaskinneriana / 
watts:(14)997215150.

Psicóloga formada 
pela Instituição Munici-
pal de São Manuel - Imes-
sm - SP; Aprimoramento 
pelo ITCR (Instituto de 
Terapia por Contingen-
cias de Reforçamento de 
Campinas) - SP: Demais 
cursos no Lattes Rose-
meire A. B. Ballestero.

Severiana Maria dos Anjos, natural de 
São Desidério-BA, faleceu aos 70 anos 
de idade. Era solteiro e deixa os fi lhos 
Karlene e Karita. Será sepultada no dia 
21/05/2022 às 16h, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Ba� sta.

Aparecida Augusta Rigonato Anto-
niassi, natural Anhumas-SP, faleceu 
aos 79 anos de idade. Era viúva de Sr. 
Antonio Antoniassi e deixa os fi lhos 
Adailsa Valeria, Adriana Aparecida, 

FALECIMENTOS E MISSAS

Adislei Regina e Asilson Roberto. Será 
sepultado no dia 23/05/2022 às 16h 
30min, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Cemi-
tério Parque Jardim da Paz.

Jorge Ludovico da Silva, natural de 
Mendonça-SP, faleceu aos 77 anos de 
idade. Era viúvo de Sra. Maria Arlete 
Bombonato da Silva e deixa os fi lhos 
Rosimeire e Francisco. Será sepultado 
no dia 24/05/2022 às 8h, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 

Os alinhadores ortodôn-
ticos são a primeira escolha 
para quem deseja um tra-
tamento ortodôntico sem 
comprometer a estética e com 
resultados efetivos. 

O alinhador é um tipo de 
aparelho ortodôntico, e as 
placas são projetadas para 
realizar os movimentos den-
tários desejados. 

O planejamento do trata-

 Tratamento ortodôntico
com alinhadores 
Gabriela Cosin Silva

Luis Henrique Zafalon

O diagnóstico precoce de uma má
oclusão é de extrema importância,
e é recomendado uma consulta com 
ortodontista ainda na infância

mento é digital com base no 
escaneamento das arcadas, e 
é possível ter uma previsão de 
como fi cará o resultado ao fi nal 
do tratamento. 

A troca dos alinhadores é 
feita em média a cada 15 dias, 
as placas são removidas duran-
te a alimentação, são fáceis de 
higienizar, não comprometem 
a fala e são praticamente im-
perceptíveis no sorriso. 

A quantidade de alinhado-
res necessária irá depender 
da complexidade do caso a ser 
tratado e da marca escolhida 
para o tratamento. 

Os aparelhos ortodônticos 
fi xos, sejam eles metálicos ou 
estéticos, nem sempre são bem 
aceitos por pacientes adultos, 

e portanto, os alinhadores aca-
bam sendo uma ótima opção 
para quem deseja um trata-
mento efetivo, com o máximo 
de estética e conforto. 

O tratamento ortodôntico 
em adultos muitas vezes é um 
desafi o, e requer um planeja-
mento elaborado e uma série 
de artifícios como acessórios 
para ancoragem, extrações e 
até mesmo correção cirúrgica. 

O desafio se encontra no 
fato do paciente não estar mais 
em crescimento, sendo assim, 
as correções de uma má oclu-
são esquelética, que muitas ve-
zes compromete a harmonia da 
face do paciente, só é possível 
ser corrigida cirurgicamente. 

O diagnóstico precoce de 

uma má oclusão é de extrema 
importância, e é recomendado 
uma consulta com ortodontis-
ta ainda na infância, para que 
assim, os pais sejam orien-
tados de forma correta sobre 
uma má oclusão existente ou 
indícios de um possível pro-
blema ortodôntico no futuro, 
que deve ser acompanhado 
de perto. 

Independente do tipo de 
aparelho usado no tratamento, 
o que buscamos é uma correta 
relação entre os arcos, função 
efetiva durante a mastigação, 
uma estética satisfatória e a 
harmonia da face e do sorriso. 

O alinhador ortodôntico, 
assim como os demais apare-
lhos, cumpre bem o seu papel 
no tratamento quando bem 
indicado, sendo possível usá-lo 
na grande maioria dos casos 
com resultados satisfatórios 
e grande aceitação, princi-
palmente no tratamento em 
pacientes adultos. 

*Gabriela Cosin Silva 
CROSP 115562 
Ortodontista na SB 

odontologia integrada 
Endereço: Rua José 

Gregório de Guzzi, 687 
Eldorado 

Telefone: (17) 991813738
Instagram: @clinicas-

bodontologia

A Osteopatia é um método 
de avaliação e tratamento que 
busca restabelecer a função 
da estrutura compreendendo 
todos os sistemas do corpo 
sem a utilização de remédios 
ou intervenção cirúrgica. São 
manobras alternativas de 
tratar – ou mesmo prevenir 
– uma dor sem que ela esteja 
exatamente naquele local. 

A técnica foi criada em 
1874 pelo médico americano 
Andrew Taylor Still. Aqui no 
Brasil é considerada uma es-
pecialidade da Fisioterapia. A 
premissa consiste em avaliar 
todas as partes do corpo e, se 
uma das partes está restrita, 
as demais deverão sofrer 
compensações, levando a uma 
sobrecarga.

 Segundo a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Do-
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micílios (PNAD) do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE, as dores 
da coluna (cervical, torácica, 
lombar e sacral) são a segunda 
condição de saúde com maior 
prevalência no Brasil (13,5%), 
entre as patologias crônicas 
identifi cadas por algum mé-
dico ou profi ssional de saúde.

 A Fisioterapia abrange 
métodos semelhantes ao da 
Osteopatia, mas o que diferen-
cia uma especialidade da outra 
é o fato da particularidade de 
cada paciente, uma vez que 
os fi sioterapeutas utilizam, a 

princípio, métodos padrões. 
Quando um indivíduo opta 
pela Osteopatia, percebe a 
exclusividade do tratamento 
– que vai além dos protocolos 
e das manipulações – consi-
derando que as pessoas são 
diferentes e não podem rece-
ber a mesma terapia de outra, 
respeitando a individualidade 
de cada caso. 

Sabemos que quando a cer-
vical está com alguma disfun-
ção, algum músculo que está 
espasmado, alguma disfunção 
neural, pode influenciar o 
ombro. Então, o profi ssional 
da área não trabalharia só 
olhando o ombro. Avaliamos 
a cervical,  e é claro que vamos 
olhar o ombro porque essa re-
gião está com dor, mas vamos 
procurar a origem em outras 
regiões. 

O papel da Osteopatia con-
siste em notar uma região que 
não tem movimento e promo-
ver mais movimento, para que, 
assim, o corpo esteja mexendo 
com mais harmonia, promo-
vendo mais equilíbrio.

Porém, ainda, as pessoas 
costumam buscar o tratamento 
quando já estão com dor. Não 
há problema em procurar o 
osteopata quando a pessoa já 
está com dor, porque é uma 
forma efi ciente de buscar um 
alívio. Mas o ideal é que se faça 
de forma preventiva. Imagina 
se uma pessoa nunca faz nada 
e ela tem uma contratura mus-
cular a qualquer momento, 
descendo um degrau ou dando 
uma tropeçada, a musculatura 
já tencionou. Fazendo um 
preventivo, o osteopata sem-
pre tem a possibilidade de 
acompanhar e soltar a tensão, 
deixando  o corpo  equilibra-
do. Porque se a pessoa tem 
uma contratura aqui, outra 
ali, daqui a pouco terá várias 
perturbações pelo corpo e, no 
decorrer dos dias, poderá ter 
uma dor generalizada”. 

Se há indícios de algum 
problema, a recomendação 
é não protelar e buscar um 
tratamento com o osteopata. 
Sem remédios e sem cirurgia, 
mas com a fi nalidade de cuidar 
de cada paciente com as suas 
dores e problemas específi cos.

*Luis Henrique Zafalon 
é fi sioterapeuta especialis-
ta em osteopatia, profes-
sor e palestrante

Preto para o Cemitério São João Ba-
� sta.

Lourdes Cerantula de Carvalho, na-
tural de Mirassol-SP, faleceu aos 87 
anos de idade. Era viúva de Sr. Mar-
� ns Theodoro de Carvalho e deixa os 
fi lhos Nilza Maria, Nilce Aparecida, 
Neli Maria e Agnaldo Henrique. Será 
sepultada no dia 23/05/2022 às 16h, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o Cemitério São 
João Ba� sta.
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Política Estado muda escoltas
Diário Oficial publica decisão do 
Governo de SP que vai liberar PM 
de escolta de presos

Combate à dengue
Governador Rodrigo Garcia libera
R$ 10,7 milhões extras para combate
à dengue em todo o Estado

A Câmara Municipal ana-
lisa nesta terça-feira, 24, pro-
jeto de lei que desobriga a 
apresentação do comprovante 
de vacinação contra a Co-
vid-19, de qualquer natureza, 
no âmbito da administração 
pública municipal. A proposta 
é do vereador Bruno Moura 
(PSDB). Em março os verea-
dores aprovaram a legalidade e 
nesta terça-feira será analisado 
o mérito, segunda discussão. 
Em nova aprovação o projeto 
segue para sanção ou veto do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 

Segundo a proposta “ne-
nhum gestor ou superior hie-
rárquico poderá exigir com-
provante de vacinação, de 
qualquer natureza, no âmbito 

Projeto que desobriga passaporte 
da vacina terá votação final

SESSÃO DE HOJE

da Administração Pública 
Municipal direta ou indireta”. 

O projeto determina que 
nenhuma pessoa será impedi-
da de ingressar, permanecer e 
frequentar qualquer local de 
responsabilidade do municí-
pio, seja por administração 
ou prestação de serviços, em 
razão do livre exercício da ob-
jeção de consciência, recusa e 
resistência em ser inoculado 
com substância em seu próprio 
organismo. 

“Fica garantido à pessoa 
que se recusar a inocular imu-

nizante contra Covid-19 o 
direito integral de ir, vir e 
permanecer em espaços pú-
blicos de administração direta 
ou indireta do Município sem 
relativização do direito em 
relação à pessoa vacinada”, 
consta do projeto. 

Bruno cita na justificativa 
uma série de estudos cientí-
ficos em relação a fabricação 
das vacinas contra a Covid-19 
e efeitos colaterais já consta-
tados. 

“É evidente que para o 
controle da pandemia do Novo 

Nenhum gestor ou
superior hierárquico
poderá exigir compro-
vante de vacinação,
diz o texto do projeto

A proposta é do vereador Bruno Moura (PSDB). Em março os vereadores aprovaram a legalidade

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais 
de Rio Preto classifica como 
“excessiva” a quantidade de 
cargos comissionados – livre 
nomeação – que o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) pre-
tende criar com recém projeto 
de lei protocolado na Câmara 
Municipal. A entidade cobra 
ainda a criação de um Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários, 
além da valorização do servi-
dor de carreira, que segundo a 
presidente Sanny Lima Braga, 
está a serviço do “Poder Públi-
co” e não da “gestão”. 

“Entendemos que o núme-
ro está elevado. A prioridade 
deve ser para os servidores de 
carreira que não tem compro-
missos com a gestão, mas com 
o Poder Público e a população. 
O número de comissionado 
deve ser sempre o menor pos-
sível”, afirma ao Dhoje Inte-
rior a presidente do Sindicato. 

O projeto de Edinho cria 
138 cargos em comissão e 
609 funções gratificadas. A 
apresentação foi necessária 
para corrigir erros apontados 
apontados em decisão judicial. 

“O Sindicato defende um 
plano de carreiras que vai 
resolver definitivamente a 

Sindicato critica excesso de 
comissionados e cobra plano

PROJETOS APADRINHADOS

Nesta quarta-feira, 25, 
a Câmara será palco 
para audiência pública 
para debater o projeto

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

situação. O atual projeto pode 
sim dar novos questionamento 
jurídicos. É preciso não ficar 
dando jeitinho. Já aconteceu 
no passado e agora da novo”, 
afirma Sanny Braga ao recor-
dar processo judicial em que 13 
ex-vereadores e o ex-prefeito 
Valdomiro Lopes (PSB) sofre-
ram após aprovar projeto que 
criou quase 400 novos cargos 
em 2011. 

Para a presidente do Sindi-
cato dos Servidores somente 
o aumento das funções de 

carreira pode trazer segurança 
jurídica. “Um plano de carrei-
ras bem feito vai dar segurança 
e valorização aos servidores 
que tem cargos de responsabi-
lidade de chefias e as funções 
gratificadas”, afirma Sanny. 

Audiência
Nesta quarta-feira, 25, a 

Câmara Municipal será pal-
co para audiência pública 
para debater o projeto de 
reestruturação dos cargos no 
Executivo. Diferentemente do 

Sanny Lima Braga, presidente do sindicato, critica excesso de cargos no novo projeto

Coronavírus (SARS-CoV2), a 
principal saída parece ser uma 
vacina segura e eficaz contra o 
COVID-19. O processo de re-
gulamentação de um medica-
mento é longo, rigoroso e custa 
muito caro para a indústria far-
macêutica. Ele deve cumprir 
diversas etapas, desde as que 
antecedem seu uso por seres 
humanos até o acompanha-
mento após o lançamento do 
medicamento, que comprovem 
que aquele produto não incor-
rerá em reações prejudiciais à 
vida das pessoas”, afirma.

Bruno cita na justi-
ficativa do projeto 
uma série de estu-
dos científicos em 
relação a fabrica-
ção das vacinas

DORIA

Autoridades falam 
sobre saída do tucano

Desde a desistência de 
João Dória (PSDB) à sua 
pré-candidatura à presidên-
cia da República, políticos 
próximos e adversários im-
portantes do PSDB na nossa 
região se posicionaram. O 
primeiro, via rede social, foi 
o atual governador.  

Rodrigo Garcia (PSDB) 
disse em uma rede social, 
o tweet, que “João Doria 
demonstra serenidade e 
desprendimento com a de-
cisão. Ele fez algo similar 
pelos brasileiros quando 
lutou de forma ativa para 
garantir a vacina que salvou 
milhões de vidas. Seu gesto 
vai ajudar o país a encontrar 
o caminho da paz, diálogo e 
superação”.

O prefeito Edinho Araú-
jo, (MDB), disse que “João 
Dória teve o meu apoio e a 
minha simpatia pela can-
didatura a presidente da 
República. Mesmo vence-
dor das prévias do PSDB, a 
cúpula do Partido, mesmo 
com tanta antecedência 
das eleições, se baseou em 
números atuais das pesqui-
sas.” O prefeito “apostava no 
crescimento dos índices com 
a aproximação do pleito. 
Ao desistir da pré-campa-
nha, Dória teve um gesto de 
grandeza. O ex-governador 
teve e terá sempre a minha 
simpatia e gratidão pelo que 
fez como governador por 
São José do Rio Preto e pelo 
Estado de São Paulo.” 

O pré-candidato a depu-
tado estadual do PSDB em 
Rio Preto, Renato Pupo, dis-
se que recebeu notícia “com 
naturalidade”. Afirmou que 
vem acompanhando a pos-

sibilidade desse desfecho há 
algumas semanas “por tudo 
que vem acontecendo”. Para 
Pupo, Dória “é um homem 
muito persistente, de muita 
fibra, e qualquer que fosse a 
decisão dele não seria sur-
presa para mim”, conclui.  

Nem mesmo pelas redes 
sociais, Marco Vinholi e Car-
lão Pignatari, presidente da 
Assembleia Legislativa, se 
manifestaram. O deputado 
estadual Itamar Borges ficou 
de emitir uma nota, mas até 
o fechamento da edição, 
não o fez. Geninho Zuliani 
(União Brasil) e seu parceiro 
político desde o DEM, tam-
bém não se pronunciou.   

Para o presidente do 
diretório do PSDB em Rio 
Preto, secretário Manoel 
Gonçalves, “João Dória foi 
um dos maiores governa-
dores que o estado já teve” 
e que o desfecho foi em 
função da rejeição do ex-
-governador. Especulou que 
a rejeição pode ter sido por 
causa da excessiva exposição 
do ex-governador durante a 
pandemia. Agora, o cami-
nho do partido é compor 
com o MDB e o Cidadania 
para definir o candidato o à 
presidência. 

Adversário
O adversário político do 

tucano e presidente estadual 
do Psol, vereador João Paulo 
Rillo, disse que a desistência 
de Dória se dá pelo “medo 
e a vergonha de uma der-
rota acachapante” e que as 
circunstâncias “venceram 
a vaidade e a prepotência 
de quem nunca deveria ter 
entrado para vida pública”. 

AUTISTAS

Projeto substitui sirenes 
de escolas por música

Projeto de lei de autoria 
do vereador Jorge Menezes 
(PSD) pretende a substitui-
ção das tradicionais  sirenes 
e alarmes utilizados como 
sinalizadores de início e 
término de aula, provas e 
de período de recreio nas 
escolas das redes pública e 
privada de Rio Preto. 

O projeto foi protocolado 
na Câmara Municipal, e se-
gundo o autor tem como ob-
jetivo proteger as crianças 
com Transtorno de Espectro 
Autista (TEA). “As sirenes 
e alarmes devem ser subs-
tituídos, gradativamente, 
por sinaleiros musicais, que 
visa a proteção das crianças, 
considerando que em sua 
maioria, possuem hiper-
sensibilidade sensorial em 
relação a barulhos e ruídos 
que lhes causa pânico e alte-
ração de comportamento”, 
afirma o documento. 

Caso seja aprovado e 
sancionado o projeto as 
instituições de ensino de Rio 
Preto terão prazo de até seis 
meses para se adequar as 
disposições desta lei. 

Segundo Jorge Menezes 
embora exista Legislação 
Federal e garantias consti-
tucionais que protegem os 
autistas, o grupo ainda sofre 
discriminação e falta de 
adequações necessárias nas 
escolas e espaços públicos e 
privados, como necessidade 
de substituição das sirenes e 
campainhas por sons agra-
dáveis e suaves aos seus 
ouvidos.  “A maioria dos 
autistas tem ouvidos super-
sensíveis a ruídos emitidos 
por campainhas e sirenes”, 
afirma o vereador.  O pro-
jeto vai passar pelas comis-
sões antes de ir a votação .

encontro anterior a audiência 
vai contar com representantes 
de entidades, segmentos da 
sociedade civil e o Sindicato 
do Servidores. 

O outro lado 
O Dhoje Interior procurou 

a assessorida da Prefeitu-
ra para comentar o assunto 
tratado pelo Sindicato dos 
Servidores Municipais. Até o 
fechamento desta edição não 
recebemos nenhuma decla-
ração do governo municipal. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Rui Denardin, CPF sob nº 373.494.062-15, DECLARA, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular nº 3.433, de 3 de 
fevereiro de 2009, sua intenção de exercer cargo de administração na CONBR Administradora de Consórcios S.A., 
CNPJ 75.770.164/0001-05. ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da 
documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do 
Protocolo Digital, na forma especifi cada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela 
Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em 
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil 
na internet): Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e 
para Integrantes do SPB; Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo: BANCO CENTRAL DO BRASIL, Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro, Gerência Técnica de Organização do Sistema Financeiro em Curitiba (Deorf/GTCUR). São José 
do Rio Preto/SP, 23 de maio de 2022. Atualização Sisorf nº 135, de 8.4.2020.

Divulgação
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Os aprovados de um dos con-
cursos realizados em 2019 
tomaram posse em cerimônia 
realizada no Parque Tecnoló-
gico de Rio Preto na manhã 
desta segunda-feira, 23. Dos 
190 aprovados, 84 apresen-
taram a documentação e fo-
ram convocados para a posse. 
Desses, 81 compareceram. As 
vagas são todas para a área de 
Saúde. 
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) participou da ceri-
mônia e deu boas-vindas aos 
novos servidores públicos. 
“Este é um momento especial 
na vida de vocês e também da 
Prefeitura, que recebe os no-
vos funcionários. Vocês agora 
são servidores públicos e pas-
sam a servir a cidade. Para-
béns a todos pela conquista!”. 
Também compareceram à 
posse o vice-prefeito de Rio 
Preto, Orlando Bolçone; o 
secretário de Administração 
Adilson Vedroni; o assessor 
especial da Secretaria de Saú-
de André Baitello; o presiden-
te do Conselho Municipal de 
Saúde Fernando Araújo; e o 
presidente da Câmara Muni-
cipal vereador Pedro Roberto. 
A programação da posse in-
cluiu ainda a apresentação 
da RioPretoPrev, autarquia 
de regime próprio de Previ-
dência, atividade de integra-
ção com os novos servidores 
e apresentação da Escola de 
Gestão Pública (EGP), com 
palestra sobre os temas: “O 
servidor público como agente 
de mudança” e “Inteligência 
emocional”. 
Os outros concursos da Pre-
feitura (03/2019; 04/2019; 
05/2019) já foram homologa-
dos. Os aprovados para os car-
gos de agente comunitário de 
saúde e agente de endemias já 
estão sendo convocados para 
entrega de documentação.

84 aprovados no concurso 
da Prefeitura tomam posse 

ADMINISTRAÇÃO

Dos 190 aprovados, 84 
apresentaram a docu-
mentação e foram con-
vocados para a posse 
nesta segunda

Os aprovados de um dos concursos realizados em 2019 tomaram posse em cerimônia realizada no Parque Tecnológico de Rio Preto
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Concessionária 
libera 5 Km
duplicados 
da BR-153

A concessionária da 
BR-153, Triunfo Trans-
brasiliana, entrega nesta 
segunda-feira (23) 5 dos 
24,9 quilômetros da du-
plicação do trecho da ro-
dovia entre Bady Bassitt e 
José Bonifácio. Será entre 
os quilômetros 76+200 e 
81+350. A duplicação en-
tre Bady e José Bonifácio 
é contratual. 

A Triunfo informa 
que além da duplicação 
da pista, o trecho conta 
com melhorias como a 
instalação de defensas 
metálicas, implantação 
de sistemas de drenagem, 
com nova sinalização 
como placas e pintura da 
pista. 

O diretor de Engenha-
ria e Operações, Daniel 
Ramos Victorino, diz que 
“essa é apenas uma das 
etapas da duplicação que 
entregaremos de um total 
de quase 25 quilômetros. 
Com a liberação da pis-
ta, reforçamos que os 
motoristas respeitem os 
limites de velocidade e 
dirijam com atenção. O 
projeto de duplicação é 
um grande avanço para a 
região e, principalmente, 
na questão sobre segu-
rança viária.” 

A concessionária pede 
aos motoristas que te-
nham atenção redobrada 
no local e respeitem o 
limite de velocidade. Em 
casos de emergência, os 
usuários podem entrar 
em contato com a Central 
de Atendimento 0800 
72 30 153, que funciona 
24h, ou acompanhar o 
Twitter da companhia @
br153sp. A Transbrasi-
liana Concessionária de 
Rodovia é responsável, 
desde fevereiro de 2008, 
pela administração de 
mais 321,6 km da BR-153, 
a quarta maior rodovia 
do Brasil. A Companhia 
gerencia o trecho que se 
inicia na divisa entre os 
Estados de Minas Gerais 
e São Paulo no município 
de Icém (km 0) e termina 
na divisa entre os Estados 
de São Paulo e Paraná, no 
município de Ourinhos, 

Da REPORTAGEM

SESI RIO PRETO

Mostra traz releituras da MPB e bossa-nova
O Sesi São José do Rio Preto 
recebe de 26 a 28 a segun-
da edição da Mostra SESI de 
Música Instrumental, com 
programação diversificada 
que oferece ao público um 
panorama do gênero, com 
releituras da Música Popular 
Brasileira (MPB), Bossa-nova 
e Pop/Rock internacional. A 
entrada é gratuita e os ingres-
sos devem ser reservados pelo 
Meu Sesi no site da unidade 
(riopreto.sesisp.org.br). 
Na quinta-feira (26/05) o iní-
cio será com Violino Bossa-
-nova, idealizado pelo músico 
Flávio Simões. O projeto, que 
traz uma abordagem diferen-

ciada de músicas do grande 
compositor e maestro Tom 
Jobim, coloca o violino como 
o protagonista. 
No dia 27, Os Novos Batutas 

O Instituto Vira-latas e o 
Projeto Tampinha que Salva 
inauguram na quinta-feira 
(26) o primeiro Ecoponto 
exclusivo para arrecadação 
e separação de lacres de alu-
mínio, tampinhas plásticas 
de refrigerante, produtos de 
limpeza e outras embalagens. 

A proposta é aliar a pre-
servação do meio ambiente 
e arrecadar recursos para o 
Instituto Vira-Latas. O Insti-
tuto foi criado pela vereadora 
Cláudia De Giuli (MDB), assim 
como o projeto, inaugurado 
em 2019. 

Vulmeráveis
Defensora da causa animal, 

a vereadora gera recursos para 
tratamento de animais em 
situação de vulnerabilidade, 
colaborar com o desenvolvi-
mento sustentável, a logística 
reversa e a economia circular 
em nosso município. 

O Instituto conseguiu en-
tre 2019 e 2022 coletar 45 
toneladas de tampas e lacres 

MEIO AMBIENTE

Ecoponto para tampinhas plásticas e lacres

que foram retiradas do meio 
ambiente. 

Móvel
Além do Ecoponto fixo, o 

projeto tem ainda uma estru-
tura móvel que vai percorrer os 
bairros da cidade, coletar tam-
pinhas de garrafas pet, plástico 
“PAD”, alumínio e papelão. 

Segundo Claudia de Giuli, 
haverá a troca de garrafas pet 

por ração. “Vamos gerar em-
prego e recursos para ajudar 
ainda mais os animais e o meio 
ambiente”. 

Projeto
O projeto Tampinha que 

Salva é uma ação do Instituto 
Vira Latas, ONG que cuida de 
animais em situação de vul-
nerabilidade proporcionando 
medicações para T.V.T (tumor 

venéreo transmissível), trata-
mento de outras doenças, aqui-
sição de equipamentos como 
gatoeiras e caixas de transpor-
te, empréstimos às cuidadoras 
que capturam gatos de colônia 
no projeto CED (captura-este-
riliza-devolve), bem como no 
transporte de animais a serem 
castrados no DIBEA (Diretoria 
do Bem-Estar Animal), além 
de outras ações.

Os aprovados em 
outros concursos 
para os cargos de 
agente comunitário 
de saúde e agente 
de endemias estão 
sendo convocados

Da REPORTAGEM

Rio Preto terá Ecoponto para coletar tampinhas plásticas e lacres de alumínio

farão uma homenagem a um 
dos maiores representantes 
do choro brasileiro, Pixingui-
nha. Além de muito Pixingui-
nha, o público poderá relem-
brar grandes nomes como 
Jacob do Bandolim, Nelson 
Cavaquinho, Altamiro Carri-
lho, entre outros. 
Já no sábado (28/05), o gai-
tista Gabriel Grossi traz o 
show do seu último álbum 
Re Disc Cover, no qual faz 
releituras de clássicos do pop 
rock internacional. O risco 
de gravar um repertório tão 
conhecido na memória afe-
tiva de todos se transforma 
num trunfo ao propor o de-

safio de entregar aos ouvintes 
uma unidade musical ímpar 
e contemporânea de diferen-
tes temas. Prepare-se para 
recordar de grandes sucessos 
de Stevie Wonder, Nirvana, 
Michael Jackson, Oasis, Que-
en, Beatles, The Police e Bob 
Marley. 
Todas as apresentações estão 
marcadas para às 20h. Duran-
te a Mostra SESI de Música 
Instrumental, haverá opções 
de comidas e bebidas, além de 
uma feira de economia cria-
tiva no foyer do teatro. Para 
mais informações, entre em 
contato com a unidade pelo 
telefone (17) 3221-8622.

Apresentações 
começam na quin-
ta-feira (26/05) e 
os ingressos podem 
ser reservados pelo 
Meu Sesi. A entrada 
é gratuita.

Mostra SESI de Música traz releituras da MPB e bossa-nova
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O médico André Baitello, 
da Secretaria de Saúde, dis-
se nesta segunda-feira que a 
abertura dos 30 leitos na Uni-
dade de Atendimento da Fra-
ternidade para pacientes que 
aguardavam transferência 
para o Hospital de Base (HB) 
não vai resolver o problema 
de superlotação das Unida-
des de pronto Atendimento 
(UPA). 
Ele acredita que pode ame-
nizar a situação entre 30% a 
40%. Ele atribui a demanda 
reprimida nas UPAs à dimi-
nuição do atendimento de ou-
tras doenças durante a pan-
demia de Covid. 
Ele também acredita que a 
retomada das atividades eco-
nômicas ajudou a aumentar o 
número de pessoas em busca 
de atendimento médico e cita 
o crescimento de acidentes de 
moto. 

Idosos
Cita ainda que os pacientes 
mais idosos também estão 
descompensados. Durante a 
pandemia houve uma dimi-
nuição nos tratamentos das 
comorbidades desse grupo e 
agora eles estão procurando 

Fraternidade vai aliviar no máximo 
40% da demanda reprimida nas UPAs

MAIS LEITOS

Nesta segunda-feira 
eram 85 pacientes a 
espera de transferên-
cia nas UPAS da rede, 
diz Baitello

os serviços com mais inten-
sidade. “Você olha numa uni-
dade de saúde e está cheio de 
cabecinhas brancas”, diz o 
médico. 
Ele não soube precisar quan-
do o sistema vai voltar ao 
normal. Vai depender da 
disponibilidade do hospital. 
Lembrou que não são ape-
nas leitos, mas toda a estru-
tura interna dessas unidades 
como Centros Cirúrgicos e 
pessoal e médicos, disse. 

Neste domingo eram 66 pa-
cientes que estavam nas UPAs 
guardando transferência e 
que hoje são 85. “Não é pos-
sível prever quando vai estar 
normalizado”, avisa. 

Sem gravidade
Baitello disse que mesmo 
esperando nas UPA os pa-
cientes estão sendo tratados. 
“Não são pacientes graves, 
são moderados, mas precisam 
de cuidados”. Ele afirma que 

Com base no princípio da 
dignidade da pessoa humana 
e no direito à vida e à saúde, a 
3ª Câmara de Direito Criminal 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo concedeu salvo-conduto 
a um homem para que cultive 
cannabis sativa visando à 
extração do óleo cannabidiol, 
utilizado no tratamento médi-
co de seu filho. 

Pela decisão, as autorida-
des ficam impedidas de pren-
der e proceder a persecução 
penal pela produção artesanal 
da cannabis e pelo uso confor-
me prescrição médica da plan-
ta em questão, vedando-se, 
ainda, sua apreensão ou des-

CANNABIDIOL

Saúde vai gastar R$ 7,3 mi com medicamentos
truição. Além disso, o plantio 
será monitorado pela Polícia 
Civil, com visitas regulares ao 
imóvel do beneficiado. 

Consta dos autos que o 
filho do autor sofre de trans-
torno do espectro autista e 
de epilepsia, apresentando 
comportamento disfuncional 
agressivo, razão pela qual faz 
uso de óleo de cannabidiol, sob 
prescrição médica. Diante do 
alto custo de importação do 
medicamento, o pai optou por 
cultivar cannabis sativa em 
casa para extração do óleo 
medicinal e, por não haver re-
gulamentação da Anvisa nesse 
sentido, buscou o salvo-con-

duto mediante Habeas Corpus 
preventivo. 

Rio Preto
A compra de medicamen-

tos a base cannabidiol (prin-
cípio da maconha) é realidade 
na Prefeitura de Rio Preto. O 
governo Edinho Araújo (MDB) 
acaba de abrir pregão eletrô-
nico para aquisição de 4.200 
frascos de medicamentos à 
base de canabidiol e tetrahi-
drocanabinol. A estimativa de 
gastos é de incríveis R$ 7,3 mi-
lhões. Caso se confirme o valor 
será o mais alto já pago pela 
Prefeitura de Rio Preto para 
aquisição de medicamentos 

do tipo. O valor mais alto até 
então registrado é de R$ 3,3 
milhões, em outubro do ano 
passado. 

A compra de medicamen-
tos atende a ações judiciais 
já ajuizadas por pessoas que 
desejam tratamento com re-
médios a base do princípio 
ativo da maconha. São várias 
doenças em que é recomen-
dado os remédios. Como são 
de alto custo e não integram 
remédios da lista SUS as fa-
mílias recorrem a Justiça para 
terem o direito assegurado 
para o tratamento. Segundo 
a Prefeitura são  22 pacientes 
fazem uso do óleo natural.

Fraternidade vai aliviar no máximo 40% da demanda reprimida nas UPAs
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Saúde vai gastar R$ 7,3 mi com medicamentos

PARA ENTIDADES

APM arrecada brinquedos e roupas

A Associação Paulista de 
Medicina (APM) – Regional 
de Rio Preto lança a segunda 
edição da campanha DOA 
APM na qual, a exemplo do ano 
passado, beneficia duas enti-
dades filantrópicas da cidade. 
Até o dia 3 de junho, a APM 
recebe em sua sede doações de 
brinquedos e roupas a serem 
destinadas às crianças atendi-
das pela Associação Renascer e 
pela Associação Espírita Paulo 
de Tarso, ambas de Rio Preto. 

A sede da Regional, tam-
bém conhecida por Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de Rio 
Preto, fica na Alameda Dr. Os-
car de Barros Serra Dória, nº 

5661, no bairro São Manoel, e 
o telefone é (17) 3227-7577. As 
pessoas também podem cola-

EDUCAÇÃO

Prazo de convocação de 
candidatos do Fies 
termina nesta quinta

O prazo para a convocação 
dos candidatos inscritos na 
lista de espera para o primei-
ro processo seletivo de 2022 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) termina às 
23h59 (horário de Brasília) da 
próxima quinta-feira (26). 

No total, foram ofertadas 
66,5 mil vagas no primeiro 
processo seletivo de 2022 do 
Fies e, segundo o Ministério 
da Educação (MEC), para todo 
o ano de 2022 serão 110 mil 
vagas. Inicialmente, a convo-
cação seria feira até o dia 4 de 
maio. De acordo com o MEC, 
a decisão de ampliar o prazo 
final de convocação da lista 

de espera do Fies 2022/1 tem 
como objetivo promover maior 
ocupação das vagas ofertadas 
pelo programa.

borar depositando qualquer 
valor na conta corrente da 
APM Rio Preto pelo pix CNPJ 

45.097.250/0001-20. 
A primeira edição da cam-

panha DOA APM arrecadou, 
ano passado, 2 toneladas de 
alimentos, itens de higiene 
pessoal e produtos de limpeza, 
doados ao Instituto Lar de Fá-
tima e à Pastoral do Povo em 
Situação de Rua.

Da REDAÇÃO

APM arrecada brinquedos e roupas para crianças 

A primeira edição da 
campanha DOA APM 
arrecadou, ano pas-
sado, 2 toneladas de 
alimentos, além de 
produtos de limpeza 
para 2 entidades

o período que permanecem 
nas UPAs eles recebem aten-
dimento normalmente. 
Diz que os pacientes que vão 
para o hospital precisando de 
uma cirurgia ortopédica es-
peram entre 5 e 7 dias no HB 
para realizar o procedimento. 
Lembra que a demanda repri-
mida nas UPAs aconteceu ao 
mesmo tempo em que passou 
a funcionar o sistema CROSS. 
O Sistema CROSS é a regu-
lação estadual que faz, desde 

que entrou em atividade todas 
as transferências sem grande 
possibilidade de interferência 
da gestão local. Mas assegu-
rou que em caso de emergên-
cia o paciente e transferido e 
operado imediatamente. 

Concursados 
O médico disse que os con-
cursados que estão sendo 
chamados não vão para o 
atendimento de Urgência do 
Fraternidade. Explicou que 
eles vão para os departamen-
tos para os quais prestaram 
o concurso.  Citou biólogos 
que vão para os laboratórios 
farmacêuticos e o pessoal da 
Vigilância que vai ser dirigido 
para esse setor. No entanto, 
os médicos concursados vão 
ser disponibilizados na rede 
municipal. São 28 Unidades 
Básicas de Saúde e 5 Unida-
des de pronto Atendimento 
(UPAs)

André Baitello, 
Prefeito de Rio Preto

“

“

A retomada das ati-
vidades econômicas 
ajudou a aumentar o 
número de pessoas 
em busca de atendi-
mento médico e cita 
o crescimento de 
acidentes de moto.

           Não são 
pacientes gra-
ves, são mo-
derados, mas 
precisam de 
cuidados

Divulgação

Divulgação SMCS

Divulgação
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CIDADES Medida protetiva
Após descumprir medida protetiva e 
ir até a casa da ex-companheira um 
homem, de 31 anos, foi preso

Contrabando
A Polícia Rodoviária apreendeu 200 mil 
maços de cigarros na Rodovia General 
Euclides de Oliveira Figueiredo

No primeiro acidente re-
gistrado um policial militar 
aposentado, de 56 anos, ficou 
gravemente ferido e seu ir-
mão, de 59 anos, morreu ao 
ser retirado das ferragens, em 
um acidente de trânsito ocor-
rido às 11h25 deste domingo, 
22, na avenida Murchid Hom-
si, em Rio Preto. 

Socorristas do Samu fo-
ram acionados e quando uma 
viatura da PM chegou ao 
local foi informada de que 
a Fiat Strada transitava no 
sentido bairro/Centro quando 
por motivos desconhecidos o 
motorista cruzou o canteiro 
central da avenida, bateu em 
uma árvore e capotou. 

Primeira morte
O passageiro Luis Carlos 

de Freitas, que foi retirado 
das ferragens, veio a óbito no 
local, durante atendimento. 
Foi tentada reanimação sem 
sucesso. 

Já o condutor estava cons-
ciente e foi levado em estado 
grave para o Hospital de Base. 
Os pms não identificaram 
qualquer tipo de frenagem ou 
que o motorista tenha sofrido 
uma ‘fechada’ de outro veí-
culo. O acidente segue sendo 
investigado pelo 7º DP.

2º acidente
Renata Justiniana Batis-

ta, de 35 anos, morreu às 23 
horas deste domingo, 22, 
após a Toyota Hilux em que 
era passageira bater em uma 
árvore, no Parque Estoril, em 
Rio Preto. O motorista, de 
38 anos, foi socorrido para o 
Hospital de Base. 

Avenidas de Rio Preto registram 
acidentes e duas mortes no domingo

TRÃNSITO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Fugitivo do CPP 
dá nome falso 
e agride policial 
durante prisão

Para a Polícia Militar, o 
condutor disse que transitava 
pela rua Bartolomeu Dias, no 
sentido Estoril/Higienópolis, 
quando ao acessar a avenida 
Brasilusa teve a lateral da 
caminhonete atingida por um 
veículo, perdeu o controle e 
bateu em uma árvore. 

Segunda morte
Após o choque, a Hilux 

andou mais alguns metros e 
parou. A morte de Renata foi 
atestada no local do acidente 

pelo médico socorrista. 
O condutor se recusou a 

fazer o teste do etilômetro e 
de dosagem alcoólica, sendo 

Um detento do Centro 
de Progressão Penitenci-
ária (CCP) de Tremembé 
forneceu nome falso e 
agrediu um policial mili-
tar ao resistir à prisão, às 
10h41 deste domingo, 22, 
na rua Pedro Amaral, na 
área central de Rio Preto. 

Conforme o boletim 
de ocorrência, uma guar-
nição da PM fazia pa-
trulhamento de rotina 
quando desconfiou do 
comportamento do acu-
sado, o qual ao ver a via-
tura mudou de direção, 
mas foi abordado. 

Como não portava do-
cumentos, o fugitivo pas-
sou o nome do irmão para 
a equipe, que suspeitou 
que estava mentindo. 

Os pms disseram que 
ele seria levado para a 
delegacia, para confirmar 
a identidade, e quan-
do estava sendo levado 
para a viatura, se soltou 
e correu. 

Um policial, de 34 
anos, foi o primeiro a al-
cançar o criminoso, de 25 
anos. Houve luta corporal 
e o militar ficou com as 
mãos feridas. Outros pms 
apareceram e imobiliza-
ram o fugitivo. 

Na Central de Fla-
grantes, foi confirma-
do que o detento tinha 
tentando se passar pelo 
parente e que ele havia 
escapado do presídio de 
regime semiaberto em 24 
de setembro de 2021, ha-
vendo mandado de prisão 
de recaptura pela Vara 
Criminal de Presidente 
Prudente (5ª RAJ), com 
pena de seis anos e qua-
tro meses de reclusão em 
regime fechado. 

O policial ferido foi 
atendido na UPA Tan-
gará, onde teve as mãos 
enfaixadas. Após ter a 
recaptura comunicada, 
o preso foi autuado por 
falsa identidade, resistên-
cia e lesão corporal e foi 
levado para a carceragem 
rio-pretense.

O passageiro Luis Carlos de Freitas, que 
foi retirado das ferragens, veio a óbito 
no local, durante atendimento. No ou-
tro acidente a vítima é Renata Justinia-
na Batista, de 35 anos.

MULHER TINHA

32
ANOS e não resistiu 
aos ferimentos, vindo 
a falecer no local do 
acidentes; outro vítima 
tinha 59 anos

Já o policial aposentado, que conduzia o veículo, estava consciente e foi levado em estado grave para o Hospital de Base.

encaminhado ao HB. 
Quando o médico legista 

chegou no hospital para fazer 
o exame clínico de alcoolemia 

teve o trabalho prejudicado 
porque o paciente estava com 
colar cervical e soro aplicado 
com medicação. 

Testemunhas
Testemunhas apresenta-

ram versões contraditórias e 
que não confirmam a via em 
que a caminhonete trafegava. 

O caso, registrado no Plan-
tão como homicídio culposo 
na direção de veículo automo-
tor, segue sendo investigado 
pelo 5º DP.

Queimado na churrasqueira
Um adolescente, de 16 

anos, sofreu queimaduras 
em um churrasco realizado 
na empresa onde trabalha e 
está internado na Santa Casa 
de Rio Preto, onde aguarda 
transferência para um hospital 
especializado para ser feito 
enxerto em uma das pernas. 

O acidente ocorreu no últi-
mo dia 16, mas foi comunicado 
pelo pai do menor à Polícia Ci-

vil na tarde deste domingo, 22. 
Conforme o boletim de 

ocorrência, o menor estava 

manuseando um litro de álcool 
no momento da explosão. Ele 
teve tórax, pernas e uma das 
mãos queimados. 

A vítima foi socorrida para 
a UPA Norte, onde permane-
ceu por algumas horas até ser 
levada para a Santa Casa. 

Para o familiar, o adoles-
cente afirmou que foi um aci-
dente, descartando qualquer 
hipótese de fato criminal.

PERIGO

PIPAS NO ALVO

GCM faz arrastão contra cerol

Uma fiscalização neste do-
mingo, 22, apreendeu 123 
carretéis e pipas com linhas 
cortantes, na região norte da 
cidade, em uma Operação 
realizada pela Guarda Civil 
Municipal com o apoio da Po-
lícia Militar. 

A ação contou com 12 via-
turas e o Canil da GCM e uma 
viatura da Polícia Militar. 
As equipes foram em pontos 
considerados críticos e reali-
zaram abordagem em adultos 
e crianças. 

Alguns que utilizam mate-

rial cortante abandonaram as 
linhas e pipas e fugiram para 
escapar da fiscalização. 

ATENTADO

Homem escapa de 
tiros calibre 12

Um rio-pretense, de 41 
anos, morador no Eldorado, 
na Região Norte de Rio Preto, 
sofreu um atentado com tiros 
de espingarda calibre 12, na 
madrugada deste domingo, 
22. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, ele estava em sua 
residência dormindo quando 
ouviu três disparos de arma 
de fogo, por volta das 4h30. 

Com medo, esperou ama-
nhecer e acionou a PM às 
6h33. Quando a viatura che-

gou, a vítima disse que seu VW 
Gol estava do lado de fora da 
casa, como de costume, e que 
havia sido atingido pelos tiros. 

Um dos projéteis transfi-
xou o veículo e acertou o muro 
do imóvel. Para os policiais 
militares, o morador afirmou 
não ter inimigos e que é uma 
pessoa tranquila e trabalha-
dora No local, a guarnição 
encontrou três cápsulas de 
calibre 12. Peritos da Polícia 
Técnica foram acionados. O 
caso segue sendo investigado.

Vítima terá de
fazer enxerto em 
um das pernas 
após o acidente

Vítima foi internada inicialmente na Santa Casa de Rio Preto

Da REPORTAGEM

No ano de 2021, foram 226 
materiais apreendidos. Neste 
ano, até o momento, são 146.

Uma fiscalização neste domingo, 22, apreendeu 123 carretéis e pipas
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Fórmula 1
Max Verstappen, da RBR, conquistou 
neste fim de semana o Grande Prêmio 
da Espanha

Libertadores
O Palmeiras recebe o Deportivo Táchira 
em casa nesta terça-feira (24), às 
21h30, no encerramento da fase

O atacante francês Kylian 
Mbappé disse que “pode   ima-
ginar” a decepção do Real Ma-
drid depois de rejeitar o time 
espanhol para assinar uma 
renovação de contrato com o 
Paris Saint-Germain, acres-
centando que torcerá pelo 
Real na decisão da Liga dos 
Campeões contra o Liverpool. 

Uma transferência de 
Mbappé para o Real Madrid 
era amplamente esperada 
quando seu contrato expirou 
no final da temporada, mas no 
sábado (21) ele renovou com o 
PSG até 2025. 

A La Liga reagiu com raiva 
à renovação do contrato de 
Mbappé, dizendo que apresen-
taria uma queixa à Uefa, órgão 
que governa o futebol europeu, 
e que a nova oferta do PSG 
“ataca a estabilidade econômi-
ca” do futebol europeu. 

O Real teve outra oferta 
por Mbappé rejeitada no ano 
passado. 

Mbappé agradeceu ao Real 
Madrid e seu presidente Flo-
rentino Pérez pelo interesse 
em contratá-lo. 

“Estou ciente da chance e 
do privilégio que tive de ser 

FRANCÊS

Mbappé acerta 
renovação com o PSG

América leva gol com menos 
de um minuto e perde em casa

cobiçado por tal instituição. 
Posso imaginar a decepção 
deles”, escreveu ele no Twitter. 
“Serei o seu maior torcedor na 
final da Liga dos Campeões em 
Paris. Minha casa.” 

Mbappé, que marcou 39 
gols e deu 26 assistências para 
o PSG em todas as competições 
nesta temporada, disse que 
pode “continuar a crescer” no 
clube. 

“Estou convencido de que 
posso continuar crescendo 
aqui, em um clube que está 
buscando todos os meios para 
chegar ao topo”, disse Mbappé.

O América sofreu sua quarta 
derrota em cinco jogos neste 
fim de semana. Jogando no 
Teixeirão, o Rubro foi supe-
rado pelo líder Catanduva por 
1 a 0 no encerramento do pri-
meiro turno da Segunda Divi-
são do Campeonato Paulista 
(Bezinha). Com o resultado, a 
equipe rio-pretense permane-
ce na penúltima posição com 
três pontos. 
O jogo mal havia começado e 
o Catanduva abriu o placar. 
Com menos de um minuto de 
jogo, a defesa do América foi 
tentar recuar a bola para o go-
leiro e entregou no pé dos vi-
sitantes. Thiaguinho concluiu 
dentro da área para fazer o 

gol. 
Depois do gol, o América ten-
tou pressionar. David cobrou 
falta e a bola passou raspando 
a trave direita. Aos 18 minu-
tos, em cobrança de escanteio, 
Vinicius desviou e o goleiro 
Matheus Grigio evitou o em-
pate. O arqueiro do Catandu-
va ainda fez mais uma boa de-
fesa aos 36 minutos em chute 
de David de fora da área. 
No segundo tempo, os man-
dantes seguiram pressionan-
do, enquanto o Catanduva 

esperava o contra-ataque. Aos 
26 minutos, Paulo desviou de 
cabeça e a bola passou perto 
da trave. David cobrando falta 
quase empatou, mas mandou 
a bola no travessão. Os visi-
tantes conseguiram se segu-
rar na defesa para sair com a 
vitória e se manterem invictos 
na Bezinha. 
O América volta a campo no 
sábado para enfrentar a Inter 
de Bebedouro. Já o  Catandu-
va pega a Penapolense fora de 
casa no domingo.

Vinicius LIMADivulgação

Mirassol vence mais uma e 
segue na liderança na Série C

BRASILEIRO

Na volta do segundo tempo, o Mirassol continuou 
em cima e foi recompensado aos seis minutos, 
quando Kauan cabeceou e contou com ajuda do 
goleiro Marcelo para abrir o placar. O Altos-PI res-
pondeu em Manoel, mas Pará salvou

Mirassol se isolou na liderança ao vencer o Altos-PI, por 2 a 1, na manhã deste domingo

Santos joga 
nesta terça

O Santos entra em cam-
po nesta terça-feira (24), 
às 19h15, para enfrentar o 
Banfield da Argentina na 
Vila Belmiro. O Peixe pre-
cisa da vitória para avançar 
de fase sem depender de 
nenhum outro resultado. 
Se empatar ou perder, terá 
que torcer por um tropeço 
do Unión La Calera contra 
a Universidad Católica.

O corredor mirassolense 
Anderson Souza da Cruz, o 
Andim, garantiu a 2ª colo-
cação no geral da Corrida 
pela Vida - HB Onco, reali-
zado neste último domingo 
(22), em Rio Preto. Andim 
percorreu os 8 km no tempo 
de 25min46seg. O

Mirassolense fica 
em segundo

SUL-AMERICANA

CORREDOR

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Corinthians e São Paulo ficam no empate no clássico
Em um clássico movimen-

tado, Corinthians e São Paulo 
empataram por 1 a 1, neste 
domingo (22) na Neo Química 
Arena, na capital paulista, em 
duelo válido pela 7ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. Calleri 
fez o gol dos visitantes no pri-
meiro tempo e Adson igualou 
para os mandantes no segundo. 
Com o resultado, o Timão vai a 

14 pontos, na liderança da ta-
bela, enquanto o Tricolor vem 
logo atrás, com dois pontos a 
menos, junto com Palmeiras, 
Atlético-MG e Botafogo. 

O primeiro tempo foi mo-
vimentado, com domínio do 
São Paulo mesmo atuando 
fora de casa. O goleiro Cássio, 
do Corinthians, fez diversas 
defesas difíceis, como no chute 

de Alisson, que recebeu dentro 
da área e bateu de primeira, à 
direita. O camisa 12 corintiano 
se esticou para colocar para 
escanteio, aos 18. 

Mas uma confusão entre 
jogadores dos dois times, so-
mada ao tempo para revisar e 
anular o gol corintiano, resul-
taram em longos acréscimos e 
o São Paulo enfim conseguiu 

BRASILEIRÃO

Osaka pode 
descartar 
Wimbledon 
após polêmica

A participação da 
quatro vezes campeã 
de Grand Slams Naomi 
Osaka em Wimbledon 
estava em dúvida nesta 
segunda-feira (23), depois 
que a japonesa disse que 
a decisão das autoridades 
do esporte de retirar os 
pontos do torneio reduziu 
sua motivação em jogar.

Na semana passada, 
Wimbledon teve seus 
pontos no ranking retira-
dos pela ATP e pela WTA, 
em decorrência da decisão 
do torneio de excluir te-
nistas de Rússia e Belarus 
por causa da invasão russa 
da Ucrânia.

“Eu diria que a deci-
são está afetando minha 
mentalidade em atuar na 
grama, como se eu não 
tivesse 100% de certeza 
se vou lá”, disse Osaka 
em entrevista coletiva 
após sua derrota na pri-
meira rodada no Aberto 
da França nesta segunda-
-feira (23). 

Deu a lógica no Campeonato 
Brasileiro da Série C. No duelo 
de opostos, o Mirassol se iso-
lou na liderança ao vencer o 
Altos-PI, por 2 a 1, na manhã 
deste domingo (22), no Estádio 
José Maria de Campos Maia, 
pela sétima rodada. Com o 
resultado, o Mirassol se isola 
na liderança com 16 pontos ga-
nhos. Enquanto isso, o Altos-
-PI estaciona nos três pontos 
e segue na última colocação. 
O primeiro tempo foi como 
se esperava, com o Mirassol 
partindo para cima do Altos-PI 
e criando inúmeras chances. 
Faltou, porém, acertar a di-
reção do gol. E assim os dois 
times foram para o intervalo 
em igualdade. 

Na volta do segundo tempo, o 
Mirassol continuou em cima 
e foi recompensado aos seis 
minutos, quando Kauan ca-
beceou e contou com ajuda do 
goleiro Marcelo para abrir o 
placar. O Altos-PI respondeu 
em Manoel, mas Pará salvou 
em cima da linha. 
O Mirassol ficou mais tran-
quilo aos 19 minutos, quando 
Kauan deixou a sua marca 
mais uma vez de cabeça. O 
Altos-PI chegou a assustar aos 
37 com gol de Ramon, mas o 
time paulista conseguiu segu-
rar a vitória. 
As equipes voltam à campo 
somente no próximo domin-
go (29), pela oitava rodada.. 
A partir das 15h, o Altos-PI 
recebe o Ypiranga-RS. Pouco 
mais tarde, às 17h, é a vez do 
Mirassol vai até Ribeirão Preto 
enfrentar o Botafogo.

seu gol aos 50 minutos. Após 
cobrança de falta na área, 
Alisson ficou com a sobra e 
encontrou Calleri dentro da 
área. O argentino dominou 
e fuzilou, abrindo o placar e 
marcando pela sétima vez no 
campeonato. Ele é o artilheiro 
da competição. 

Na segunda etapa, as inves-
tidas deram resultado para o 

Timão. Aos 34, três jogadores 
que entraram após o intervalo 
em mexidas do técnico Vitor 
Pereira montaram a jogada do 
gol do empate. Júnior Moraes 
tocou para a esquerda, onde 
Lucas Piton dominou e cru-
zou para Adson completar de 
cabeça. 

O empate estendeu o tabu 
do São Paulo no estádio do 

Corinthians: desde que a Arena 
foi inaugurada, em 2014, o Tri-
color nunca bateu o adversário 
em território inimigo. As duas 
equipes têm compromissos pe-
los torneios continentais na se-
mana. Na quinta (26), o Timão  
pega o  Always Ready (Bolívia) 
Na quarta (25) o Tricolor re-
cebe o Ayacucho (Peru) pela 
Siul-americana.

BEZINHA

Defesa do América 
foi tentar recuar a 
bola para o goleiro e 
entregou no pé dos 
visitantes.:Thiagui-
nho concluiu

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Esportes e 
Lazer, informa que a equipe 
de judô do município con-
quistou três medalhas de 
ouro e duas de prata na 23ª 
edição do Festival e Copa da 
modalidade

Judô traz medalhas 
para Mirassol

CAMPEONATO

Fran Zanini/Catanduva

Marcos Freitas/Agência Mirassol 

Divulgação
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Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Ordem do dia Nº 31/2022 - 31ª Sessão Ordinária de 2022
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

24 DE MAIO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS

ORDEM DO DIA

VETOS:

01 - Veto Total nº 20/22, ao autógrafo nº 15.697/22, originado do Projeto de Lei nº 013/2022, do Ver. Renato Pupo, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada a pessoas com transtorno do Espectro 
Autista (TEA) e suas famílias no município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

02 – Veto Total 24/22, ao autógrafo nº 15.170/22, originado do Projeto de Lei nº 35/22, da Verª Jéssica Coletivas, 
que cria o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e de Promoção do Direito ao acesso à Saúde Mental entre 
Jovens e Adolescentes do Município de São José do Rio Preto e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA) 

PROJETOS DE LEI

03 – 15/22 – VER. BRUNO MOURA – 2ª DISC./VOT
Dispões sobre a inexigibilidade do comprovante de vacinação, de qualquer natureza, no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  

04 – 55/22 – VERª. JÉSSICA DAIANA DE OLIVEIRA – 1ª DISC./VOT (COM EMENDA)
Dispõe sobre a inclusão do símbolo mundial da conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) para 
atendimentos prioritários em estabelecimentos públicos e privados no município de São José do Rio Preto. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  

05 – 74/22 – VER. RENATO PUPO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a instituição do programa de prorrogação da Licença-Maternidade.  (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES).  

06 – 78/22 – VER.ª KARINA CAROLINE – 1ª DISC./VOT
Dispõe sobre a instituição do Programa “Código Sinal Vermelho” de combate e prevenção à violência contra a 
mulher no Município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).  

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

07 – 07/22 – VERª KARINA CAROLINE – 2ª DISC./VOT
Dispõe sobre a instituição do prêmio “Mulheres Notáveis” e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA).  

08 – 06/22 – MESA DIRETORA – 1ª DISC./VOT
Institui o Título de “Empresa Amiga da Mulher”, mediante alterações à Resolução nº 1.199, de 2 de agosto de 2017. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA). 

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
   Presidente da Câmara – 20/05/2022
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PEDRO ROBERTO GOMES
Vereador - Presidente

Assinado em 20/05/2022, às 16:19:19

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

Certidão de Urgência Especial Nº 6/2022 - 31ª Sessão 

Ordinária de 2022

(31ª Sessão Ordinária – 24/05/2022)

      

Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 826 e 
835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento 
Interno/Câmara, que foram protocolizados os requerimentos de Urgência 
Especial descritos em sequência abaixo, para deliberação dos projetos a que se 
referem em 1ª e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 31ª Sessão 
Ordinária, a realizar-se no dia 24/05/2022.

Item/Reqtos.                  Proponente                      Projeto – Nº -                 Autoria-

Assunto 

01 – 696/22         11 (onze) Vers.           Projeto de Lei nº 80/22,     do  
EXECUTIVO,  que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial ao 
Orçamento Fiscal do Município, no valor de R$ 9.500.000,00 (nove milhões, quinhentos 
mil reais),  da Secretaria Municipal de Obras para regular continuidade dos contratos e 
novas licitações.(QUÓRUM:  MAIORA ABSOLUTA)

02 – 683/22      14 (quatorze) Vers.          Projeto de Lei nº 10/22,      do  VER. 
PEDRO ROBERTO,  que declara de Utilidade Pública o Projeto Social “Judô 
para Todos”.  (QUÓRUM:  MAIORA SIMPLES)

Diretoria Legislativa
24 de maio de 2022

MARCOS CARDOSO DA SILVA
Diretor Legislativo
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Marcos Cardoso da Silva
Diretor Legislativo

Assinado em 20/05/2022, às 16:53:57
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LEI Nº 14.173
De 20 de maio de 2022

Institui a Política Municipal de Prevenção 
ao Abandono e à Evasão Escolar.

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das atribuições que me são conferidas por Lei,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do § 6º, 
do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e à Evasão 
Escolar e define princípios e diretrizes para sua implementação na cidade de São José do Rio 
Preto, em consonância com a Lei nº 11.767, de 22 de junho de 2015, o art. 169 da Lei 
Orgânica do Município e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

§ 1º A implementação das diretrizes e ações da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e à Evasão Escolar será executada de forma intersetorial e integrada, sob a 
coordenação do Poder Executivo.

§ 2º A Política ora instituída poderá ser complementada e desenvolvida, na medida do 
necessário, por órgãos municipais de outras áreas além da educação, em especial da saúde, 
assistência e desenvolvimento social, cultura e esportes.

§ 3º Para o dinamismo da Política, serão empreendidos esforços para atuação conjunta 
entre diferentes órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não 
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, consideram-se:

I - ABANDONO ESCOLAR: a situação do aluno que deixa de frequentar as aulas 
durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte;

II - EVASÃO ESCOLAR: a situação do aluno que abandona a escola ou foi reprovado 
em determinado ano letivo, e que, no ano seguinte, não tenha renovado a matrícula para dar 
continuidade aos estudos;

III - PROJETO DE VIDA: as atividades desenvolvidas nas escolas, em que se 
discutam as aspirações dos alunos para o futuro e as possibilidades acadêmicas e profissionais 
após a conclusão do ensino básico;

IV - INCENTIVO PARA ESCOLHAS CERTAS: os estímulos de comportamentos 
promovidos pelo Poder Público, com vistas a prevenir e combater, de forma mais eficaz, o 
abandono e a evasão escolar.
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Art. 3º São princípios da Política Municipal de Prevenção ao Abandono e à Evasão 
Escolar o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento econômico, redução das 
desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultural, ético e crítico, 
necessário à formação e ao bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para melhoria da qualidade de 
vida, geração de autonomia, liberdade e pleno desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valioso na melhoria da 
saúde, aumento da renda e da satisfação das pessoas.

Art. 4º A Política de Prevenção ao Abandono e à Evasão Escolar tem as seguintes 
diretrizes:

I - Desenvolver programas, ações e articulação entre órgãos públicos, sociedade civil e 
organizações sem fins lucrativos, que visem ao desenvolvimento de competências 
socioemocionais do aluno durante todo o ano letivo;

II - Desenvolver programas, ações e articulação entre órgãos públicos e sociedade 
civil sem fins lucrativos, que visem ao desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o 
ano letivo;

III - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, de seus planos futuros 
e de seu ambiente estudantil;

IV - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem seus vínculos;

V - Aprimorar e ampliar currículos complementares voltados para integração 
educacional tecnológica e as necessidades pedagógicas emergentes;

VI - Incentivar a reflexão sobre o componente "projeto de vida" para os fins do art. 2º, 
inciso III;

VII - Incentivar a reflexão sobre currículo complementar com oportunidade de escolha 
de disciplinas eletivas;

VIII - Estruturar avaliações de aprendizagem periodicamente e promover aulas de 
reforço para os alunos que delas necessitarem;

IX - Promover atividades de autoconhecimento; 

X - Promover ações que estimulem a participação dos alunos nas decisões de suas 
turmas e séries;
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XI - Estimular a integração entre alunos e a construção de ambiente escolar 
democrático, inclusive com a formação de grêmios, grupos esportivos e de estudos, 
conferindo o máximo de autonomia possível aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XII - Promover visitas aos alunos evadidos, após o caso concreto revelar 
recomendável;

XIII - Fazer uso de mecanismos de "incentivo para escolhas certas" para prevenir o 
abandono escolar e a evasão escolar;

XIV - Promover palestras e rodas de conversas de conscientização e combate ao 
assédio moral ou bullying;

XV - Promover palestras e rodas de conversas de conscientização e combate à 
gravidez precoce.

Art. 5º Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a finalidade de 
acompanhamento estatístico de alunos que se enquadrem nas situações definidas nos incisos I 
e II do art. 2º, divididos por escola, para formulação de futuras políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
20 de maio de 2022.

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara 

AUTÓGRAFO Nº 15.692/2022
Projeto de Lei nº 407/2021
Aprovado em 22/03/2022, na 18ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 017/22 rejeitado em 17/05/2022, na 30ª Sessão Ordinária.
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e
publicada no jornal oficial do Legislativo.

Jorge Gimenez Berruezo
        Diretor Geral                                                                                              

Autoria da propositura: 
Ver. Bruno Moura

rfg/
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PEDRO ROBERTO GOMES
Vereador - Presidente

Assinado em 20/05/2022, às 11:21:46

Diretoria Geral
Diretoria Geral

Assinado em 23/05/2022, às 11:07:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO –TOMADA DE PREÇOS O município de Guapiaçu/SP 
torna público aos interessados a realização do Tomada de Preços nº 006/2022; 
Processo nº 103/2022.TIPO: Técnica e Preço.OBJETO: Contratação de pessoa 
jurídica especializada para elaboração de projeto executivo de pavimentação da 
estrada municipal GPI 445, em conformidade com as especificações constante no 
anexo VIII do edital.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 09 de junho 
de 2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: 
a partir de 24/maio/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, 
Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.
br. DATA: 24/05/2022.
PREGOEIRO:LEANDRO MARIANO DA SILVA
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Tomada de Preços nº 007/2022; Processo nº 104/2022.TIPO: EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA PARA HIDROTERAPIA, NA 
RUA DA GLÓRIA, ESQUINA COM AVENIDA JOSÉ LUCAS TEIXEIRA, GUAPIAÇU 
– SP, ATRAVÉS DE RECURSO FINANCEIRO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 
AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 10 de junho de 2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. 
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 24/05/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José 
de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.
guapiacu.sp.gov.br. DATA: 24/05/2022.
PREGOEIRO:LEANDRO MARIANO DA SILVA

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. CANDIDO DE MELLO CORDEIRO e CAMILA GARCIA BALDIN, sendo 
ELE filho de HUGO DAS NEVES CORDEIRO e de VERA CRISTINA 
GOMES DE MELLO CORDEIRO e ELA filha de VALDENIR ROBERTO 
BALDIN e de MARIA GARCIA PARRA; 

2. GUILHERME LIMA DE SOUZA e AMANDA CRISTINA MONTANHINI, 
sendo ELE filho de IZAÍAS DE SOUZA e de MARIA DA GLORIA 
RODRIGUES LIMA DE SOUZA e ELA filha de MARCIO MONTANHINI e 
de RENATA CRISTINA DE SOUZA; 

3. GUILHERME JOSÉ DUARTE e THAINÁ GIANEZI DE OLIVEIRA, sendo 
ELE filho de JOSÉ DUARTE NETO e de VALÉRIA DA SILVA DUARTE e 
ELA filha de MILTON ENGUER DE OLIVEIRA e de LUCIMARA DE 
FÁTIMA GIANEZI DE OLIVEIRA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 21/05/2022. 

  

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

1. ALEX DIAS DA SILVA e AFRIANA CARDOSO DA SILVA, sendo ELE 
filho de REGINALDO PEREIRA DA SILVA e de INOCENCIA DIAS 
MACHADO DA SILVA e ELA filha de DANIEL DA SILVA NETO e de 
MARIA PAULINA DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 23/05/2022. 

 

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

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

 
Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de São José do Rio Preto, 
os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento: 
 
RODRIGO AZEVEDO MARTINS e BRUNA SILVA SAES. Ele, de nacionalidade 
brasileira, advogado, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de 
agosto de 1990, filho de RONALDO ALVES MARTINS e de MAIBY SOLANGE 
GASPARINI MARTINS. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida 
em Mirassol, SP, no dia 22 de agosto de 1994, filha de JOSÉ EMILIO GARCIA SAES 
e de PATRICIA MARIA FELICE SILVA.  
 
PEDRO RAFAEL RODRIGUEZ ROMAN e LUCIMARA GARCIA PEREIRA. 
Ele, de nacionalidade Cubana, atendente, viúvo, nascido em Cuba, no dia 14 de outubro 
de 1965, filho de RAUL DE JESUS RODRIGUEZ VALDES e de DULCE MARIA DE 
LA CONCEPCION ROMAN MOLINA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
dentista, divorciada, nascida em Votuporanga, SP, no dia 08 de junho de 1973, filha de 
WALDOMIRO CANDIDO PEREIRA e de MARIA GARCIA DE JESUS PEREIRA.  
 
FELIPE AUGUSTO MARTINS e MARIA FERNANDA LOPES. Ele, de 
nacionalidade brasileira, servidor público estadual, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 12 de abril de 1991, filho de OSVALDO MARTINS e de SONIA 
MARIA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 12 de abril de 1992, filha de NELSON CAMARA LOPES 
e de DOLORES APARECIDA SALOMÃO LOPES.  
 
JOSÉ HENRIQUE MARIANO e SILMARA APARECIDA BARRIENTOS. Ele, 
de nacionalidade brasileira, metalúrgico prensista, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 31 de março de 1970, filho de FLORIPES ODETE MARIANO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, diarista, solteira, nascida em Monte Aprazível, SP, no dia 
22 de junho de 1974, filha de JOÃO BARRIENTOS e de JULIA APARECIDA 
MARQUES BARRIENTOS.  
 
TIAGO JUNQUEIRA RUIZ e CAMILA DO CARMO FARIA DE BARROS. Ele, 
de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 28 
de dezembro de 1982, filho de MILTON RUIZ JUNIOR e de MARIA FILOMENA 
JUNQUEIRA RUIZ. Ela, de nacionalidade brasileira, engenheira civil, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de maio de 1991, filha de WLADEMIR DE 
BARROS e de ANALÚCIA DO CARMO FARIA DE BARROS.   
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 1º Registro 
Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.   
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei. 
São José do Rio Preto, 23 de maio de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
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FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO Nº 27/2022 - CONTRATO Nº 04/2021 - ADITIVO CONTRATUAL Nº 07/2022 
Contratada: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. Objeto: Prestação de serviços de 
informática a pessoa jurídica de direito público interno – Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
conforme catálogo de serviços constantes da proposta comercial apresentada pela contratada. Data 
da assinatura: 18 de maio de 2022. Vigência: 25 de maio de 2022 a 24 de maio de 2023. Valor 
Global estimado: R$ 604.005,30 (seiscentos e quatro mil, cinco reais e trinta centavos). Recursos 
orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e 3390.40 – Serviços de 
Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica. Base Legal: Artigo 57, II da Lei 
Federal n. 8.666/93. São José do Rio Preto, 23 de maio de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

 
 

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

Proclamas 



FESTA DE COMEMORAÇÃO TRIPLA 
(100, 101 E 102 ANOS) DO AUTOMÓVEL CLUBE

DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | terça-feira, 24 de maio de 2022

SOCIAL

Adriana Rodrigues de Almeida, seu pai, Pedro Rodrigues de Almeida 
(homenageado), Jesus Martim e Moisés Camargo, Presidente e seu vi-
ce-presidente. Foto Arnaldo Mussi.

Dr, Paulo Roberto Voltarelli (vice-presidente do Monte Líbano), Jesus 
Martim ( Presidente do Automóvel Clube), e Dr, Nadim Cury ( Presi-
dente do Clube Monte Líbano). Foto Arnaldo Mussi.

O vice-presidente do Automóvel Clube, Moisés Camargo, e a esposa 
Tuca Muanis Camargo. Foto do colunista Luizinho  Bueno

O Presidente do Automóvel Clube, Jesus Martim e a primeira dama 
Sueli Gandolfi Martim. Foto do colunista Luizinho  Bueno

Renato Pupo (vereador), Jesus Martim (Presidente do A.C), Geninho 
Zuliani (Deputado Federal), e a esposa, Ana Cláudia Zuliani

Tuca Muanis Camargo, Maria Menezes (homenageada) e Sueli Gandolfi 
Martim (Primeira dama do Automóvel Clube). Foto Arnaldo Mussi.

Dr, Paulo Roberto Voltarelli, e esse colunista social Roberto Toledo. 
Foto Arnaldo Mussi.

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 
  O VENTO
DA MUDANÇA.
O Rio Preto Automóvel 

Clube tem tantas e tão gran-
des histórias pra contar que 
algumas delas tem muito a 
ver comigo, desde que a sua 
sede era na Silva Jardim com 
a Voluntários de São Paulo, 
onde hoje é o Edifício Auto-
móvel Clube. É que, quando 
ainda garoto, ao passar por 
ali eu sentia uma vontade de 
abrir as portas e entrar pra 
conhecer as pessoas que fa-
ziam parte de uma sociedade 
que jamais pensei em perten-
cer. Isso era lá pelos anos 60, 
já a caminho dos anos 70.                                                                            

  EM UMA NOITE
DE GLÓRIA.
Os anos passaram e quis o 

destino que eu fosse o mestre 
de cerimônia do cinquentená-
rio do clube em 1970. Já em 
prédio próprio na Avenida 
Alberto Andaló, a convite 
dos doutores Roquetti Lima e 
Ivan Rollemberg, presidentes 
da diretoria e do conselho 
deliberativo fui o apresenta-
dor do Show da cantora Elis 
Regina. Mas, a grande atração 
dos 50 anos do clube, foi sem 
dúvida o cantor inglês Malcon 
Roberts que tinha acabado de 
ganhar o Festival Internacio-
nal da Canção com a música 
“Love Is All”. 

 SEGUINDO
COM A HISTÓRIA.
No aniversário de 54 anos 

do A.C. em 1974, apresentei 
Pery Ribeiro e em 1975 a 
cantora Maysa. Um ano de-
pois voltava ao clube para 
apresentar Clara Nunes, em 
78 a Orquestra Cassino de 
Sevilha e o cantor Roberto 
Yanes, em 1985 Jessé. Este 
foi o texto que fiz leitura, 
no baile de sábado, quando 
o Clube da Avenida chegou 
aos seus 102 anos que, por 

conta da pandemia,  não 
pode festejar seu centenário 
e muito menos os 101. Todos 
os eventos desde 1985 até 
hoje, fui privilegiado pelas 
diretorias com as apresenta-
ções de quase todos os artis-
tas que passaram pelo Clube 
da Elite, como era chamado.

  O FUTURO
JÁ CHEGOU.
Pra terminar o teste-

munho com orgulho de um 
apresentador bem sucedido 
voltei ao palco do Automóvel 
Clube, no sábado, a convite 
do presidente Jesus Martim 
Neto e Moises Camargo, 
diretor social, para apresen-
tar a festa de comemoração 
tripla (100, 101 e 102 anos) 
com o show da orquestra 
cover do maestro Ray Con-
niff. Um privilégio de voltar 
ao palco, onde estive por 
várias vezes em momentos 
inesquecíveis e tolhido de 
permanecer por influência 
do Vírus Corona, mas que 
felizmente pela interferência 
da ciência a vida vai voltan-
do ao que era. 

 E PRA TERMINAR. 
A pandemia foi  a  maior 
provação da nossa história 
que causou a morte de mui-
tos amigos pessoais, alguns 
associados do Automóvel 
Clube, mas, com as bençãos 
do Divino, voltamos com o 
microfone ligado para cantar 
os parabéns de centenário ao 
Clube que, depois de passar 
por tantas dificuldades ad-
ministrativas e financeiras, 
voltou a iluminar com seus 
holofotes a avenida mais 
famosa de Rio Preto. E isso 
só aconteceu graças a obsti-
nação do presidente Jesus 
Martim Neto, a mentoria 
do diretor social Moises Ca-
margo e o comprazimento de 
toda a diretoria.

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
O MUNDO É REDONDO, PORTANTO NÃO TEM 

CANTO PRA NINGUEM FICAR ENCOSTADO. 
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

A ARPROM, Uma Escola de Vida é o nome do livro de 
Lucimar Canteiro, lançado ontem à noite, no Rio Preto Sho-
pping Center, com coquetel programado pela diretoria pre-
sidida pelo solidário Waldemar Brentan, tendo como vice 
presidente Paulo Humberto Borges. O livro era também um 
sonho do ex-presidente José Vitta Medina.

VALDIR NONATO,  presidente da APAE convidou di-
retores, associados e padrinhos da APAE de Rio Preto para 
comemoração dos 58 anos da instituição que cuida de 
crianças e jovens especiais. A banda da Policia Militar e o 
coral da APAE cuidaram da parte musical. Pra completar o 
ato festivo, tivemos o descerramento da placa do Centro de 
Equoterapia e entrega de placas a beneméritos.
 
A EMPRESÁRIA. e farmacêutica Aline Sampaio, da 
Personalize Nutrition, recebeu a autorização da ANVISA 
para o lançamento de um suplemento alimentar. O Exagerô 
Sem Culpa diminui em até 40% a absorção do carboidrato 
ingerido e até 65% a sensação de fome.

SABORES SOLIDÁRIOS. Tendo celebrado a sua 
25ª edição em 2019, a Festa das Nações do São Judas volta 
repleta de novidades. O público vai se deliciar com a gastro-
nomia dos países que estarão representados em barracas 
dispostas em vários pontos da Entidade. Na coordenação 
do evento, marcado para os dias 16, 17 e 18 de junho o capa-
citado Junior Villanova.

A10|

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888


