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Mais de 14 mil rio-pretenses deixam 
a declaração do IR para última hora
Prazo termina nesta terça-feira, 31, às 23h59 e o não envio da declaração gera multa para o contribuinte

ESTAÇÃO

Comitê anuncia 
ação contra 
queimadas na 
região do IPA
Coletiva de imprensa no 
Parque Tecnológico nesta 
terça-feira (31) a partir das 
14h vai detalhar como será 
realizado um assero negro 
no início da semana que 
vem entre a Avenida Abe-
lardo Menezes e o último 
fragmento de vegetação 
natural que abriga a Esta-
ção Ecológica e a Floresta 
do Noroeste Paulista para 
evitar queimadas. 
CIDADES Pág.5

RIO-PRETENSE 
OURO NO PAN
A atleta Aline Simões, de Rio 
Preto, foi contemplada com 
medalha de ouro no Campeo-
nato Pan-Americano de Moun-
tain Bike Eliminator.
ESPORTES  Pág.6

PRF envia equipes ao Maio Amarelo Running
Sábado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou do ‘Maio Amarelo Running’, promovido pelas secretarias de 
Trânsito e de Esportes de Rio Preto, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a segurança no trânsito, através 
da prática de esporte. Com o slogan ‘Juntos salvamos vidas’, o evento consistiu em uma corrida de 5 quilômetros pelas 
principais ruas da cidade, contando com a participação de mais de mil competidores. O ponto de largada e de chegada 
foi no Centro Regional de Eventos.  CIDADES Pág.4

FUTEBOL

América
perde e é 
lanterna 
da Bezinha

ESPORTES   Pág.6

FERROVIA

Edinho e Rumo 
detalham hoje 
projeto do 
Contorno
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e o representante do 
vice-presidente de Regula-
tório, Institucional, Proje-
tos e Expansão da Rumo, 
Guilherme Peni, recebem a 
imprensa nesta terça-feira, 
31, para coletiva que vai 
apresentar detalhes técni-
cos do projeto do contorno 
ferroviário de Rio Preto. 
Conforme noticiado pelo 
Dhoje Interior o custo do 
empreendimento é de R$ 
694 mi. POLÍTICA Pág.3

CRIME

Jovem é 
baleado na 
cabeça por 
motociclista
Baleado na cabeça e no 
ombro esquerdo, um jo-
vem, de 24 anos, foi socor-
rido por populares para a 
UPA da Vila Toninho, em 
Rio Preto, na noite deste 
domingo, 29.Segundo o 
boletim de ocorrência, a 
vítima caminhava em dire-
ção ao seu veículo quando 
uma motocicleta de cor 
preta, possivelmente uma 
Honda CG Titan, se apro-
ximou e o piloto fez vários 
disparos. CIDADES Pág.4

METRO CÚBICO

Prefeitura quer 
cobrar para 
armazenar 
grandes resíduos

Com exclusividade, o Dhoje 
Interior apurou que portaria 
publicada tem a intenção é 
que em breve seja cobra-
do de particulares, sejam 
empresas ou pessoas físi-
cas, que produzam grande 
quantidade de resíduos, 
determinados valores fi-
nanceiros que serão pagos 
à Prefeitura como forma 
de processamento e arma-
zenamento deste material.. 
POLÍTICA Pág.3

No último dia para declara-
ção do Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRPF) 2022, 
ano-calendário 2021, 14.324 
rio-pretenses ainda não estão 
em dia com o fi sco. Os núme-
ros se baseiam no último le-
vantamento disponibilizado 
pela Receita. Em Rio Preto o 
Leão aguarda para esta terça-
-feira, 31, prazo fi nal, total de 
121.108 declarações. Foram 
efetivadas 106.748. Já na 
Delegacia da Receita Federal 
de Rio Preto que abrange 72 
municipios, 28.334 contri-
buintes ainda não declara-
ram. São 316.703 declara-
ções aguardas, com 288.359 
efetivadas no sistema, neste 
último levantamento ofi cial.
CIDADES Pág.5

HOJE

BR-153 terá 
posto de 
vacinação 
contra gripe
O grupo itinerante estará 
na Base da Polícia Rodovi-
ária Federal entre 7h30 e 
11h30. O local vai receber 
sinalização especial. Objeti-
vo é imunizar caminhonei-
ros que estejam passando 
pelo local. Na sexta-feira 
haverá outra ação
CIDADES Pág.5

PRF participa ‘Maio Amarelo Running’ em Rio Preto, que aconteceu sábado para conscientizar sobre os acidentes de trânsito

TIO ACUSADO

DDM apura 
estupro de 
menina 
de 5 anos
Uma dona de casa, de 42 
anos, procurou a Central 
de Flagrantes de Rio Preto, 
na noite deste sábado, 28, 
para denunciar que a fi lha, 
de cinco anos, sofreu vio-
lência sexual. O suspeito é 
um tio da criança. Segundo 
o boletim de ocorrência, a 
mulher estava trocando a 
roupa da vítima, na última 
sexta-feira, 27, quando 
a menina se queixou de 
dores nas partes íntimas. 
CIDADES Pág.4Edinho e Rumo detalham contorno ferroviário de Rio Preto

Muller Merlotto Silva

Divulgação

Divulgação

OURO NO PAN
A atleta Aline Simões, de Rio 
Preto, foi contemplada com 
medalha de ouro no Campeo-
nato Pan-Americano de Moun-
tain Bike Eliminator.
ESPORTES  

Divulgação
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COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!

Duas propostas importantes
para ampliar a competitividade

Seguindo com nosso texto 
semanal, na semana passada 
falamos um pouco mais sobre o 
que seriam alguns Sentimentos 
e demos ênfase a um assunto 
bastante evidente que é a De-
pressão! 

O exemplo dado foi quando 
perdemos alguém querido para 
a morte, há um processo no qual 
uma mistura de sentimentos 
ocorre, mas um em especial, 
houve extinção dos afetos pre-
sentes que dedicávamos a este 
alguém, que chamamos de luto. 
Desse processo pode surgir ou-
tros como a Depressão.

Mas como podemos carac-
terizá-la de uma maneira que 
o leitor entenda o processo 
comportamental que a origina 
e envolve, é sempre um desafi o 
frente a tantas explicações e su-
gestões que vemos em diversos 
critérios médicos, psicológicos 
e até do chamamos de senso 
comum.

Podemos dizer então que 
Depressão não é apenas o que 
a palavra prediz, por exemplo 
no DSM-5, quando afi rma estar 
caracterizada por um grau alto 
e grave de se sentir triste e que 
poderá aparecer em vários ní-
veis e com afetações diferentes 
para cada pessoa. 

Aqui falamos de depressão 
enquanto um sentimento!

Depressão é um sentimen-
to que poderá ser produzido 
por condições de vida diante 
das quais a pessoa não possui 
recursos significativos de se 
comportar de uma maneira, 
modifi cando e alterando satis-
fatoriamente o que aconteceu 
com ela, ou seja, que lhe trouxe 
um sofrimento muito grande e o 
de transformá-lo em condições 
favoráveis e com mais satisfação 
para sua vida.

A depressão pode apare-
cer de várias maneiras, como 
desejar ficar a sós, isolado, 
vivenciando o que chamamos 
de sofrimento por desamparo 
e perda de sentido da vida, a 
hiperatividade, agressividade, 
consumo de substâncias quí-
micas, de álcool, de ingratidão, 
passando por improdutividade, 
ou até de envolvimento excessi-
vo com atividades que levam à 
nenhuma outra atividade.

Uma pergunta sempre nos 
vem à tona quando há um au-
mento dos estados depressivos. 
Por que há um aumento ex-
pressivo de casos, que parecem 
crescer progressivamente e que 
agora afetam também os mais 
jovens?! 

E a resposta a essa questão 
vem da observação do cresci-
mento mundial e complexo de 
seus sistemas socioeconômicos 
e tecnológicos. Os intensos de-
safi os que temos que apresentar 
para lidar com tais estruturas, 
exige cada vez mais padrões de 
comportamento mais e mais 
elaborados.

Cabe aqui ressaltar uma sutil 
diferença, entre o desempenho 
da pessoa diante desses desafi os 
que poderá levá-la ao bem-estar 
e ao desenvolvimento próprio e 
aquele que produz insatisfação e 
fracasso. Mas como isso ocorre?! 

Uma base de aprendizado, 
atenção, acesso às informações, 
orientação, presença, sensibili-
dade, limites para lidar efi caz-
mente com as situações adver-
sas e até mesmo com as gratifi -
cantes, correções, o afastamento 
de locais tradicionais que davam 
limites para o comportamento 
e promoviam desenvolvimento 
humano, como a escola, a reli-
gião e a estabilidade da família, 
entre outros, poderiam ser 
melhor ofertado desde a tenra 
infância à idade adulta, e que se 
constituiriam como contraponto 
ao que estamos vindo experien-
ciando no quesito sensorial. 

O sensorial, aparece hoje 
enquanto prazer imediato, que 

agrada aos órgãos dos sentidos 
em detrimento ao sensível, ou 
seja, obter gratifi cação a longo 
prazo com outros princípios, 
como valores de ajuda e co-
operação para com o outro e 
entendimento de tais necessida-
des pessoais que deveriam ser 
reciprocas. 

Nestas questões, parece ter 
fi cado de lado as preocupações 
com o outro. Este outro, o que 
denominamos “semelhante”, 
passou a ser visto como instru-
mento para “minhas” intensões 
e desejos e não como um copar-
ticipante do crescimento pessoal, 
que também, deveria ser mútua. 

Aqui dizemos uma máxima: 
quando um indivíduo não se 
importa com o seu semelhante, 
parcialmente não se importa 
consigo mesma! 

Perde-se a importância pelo 
outro e somente se leva em conta 
a si própria, passando de uma 
relação de cooperação e troca 
para uma canibalesca. Todo esse 
exemplo refere a um fracasso, 
a uma insatisfação que poderá 
gerar a médio e longo prazo sen-
timentos que variam deprimidos 
à depressão. 

Mas qual seria então a solu-
ção mais provável e quem sabe 
imediata para contornar tais 
comportamentos menos sen-
síveis?! Dizem os mais velhos, 
os anciões hoje ignorados, que 
a solução seria criar os filhos 
através do amor! 

Na atualidade o que se vê é 
uma oferta por parte dos pais 
de pouco tempo com seus fi lhos 
e que se justifica “com quali-
dade”, mas que essa qualidade 
se resume em consumismo e 
arbitrariedade.

Nesse sentido, prazeres se 
tornam fáceis de se conquistar 
pois são dados por pais que nem 
percebem serem mais tarde, 
tiranizados por seus fi lhos pelo 
sentimento de culpa, tornando-
-se dependentes de todo reforço 
indireto que lhes são emitidos 
por seus fi lhos. Aqui aparece o 
estado deprimido de se compor-
tar. Daí para outros sintomas, 
pode-se observar mediante as 
características de desajusta-
mento apontadas acima. O so-
frimento se instala e os recursos 
para se lidar partem desde uma 
intervenção medicamentosa à 
terapêuticas psicológicas. 

Trata-se de um assunto de 
muita relevância a muitas pes-
soas, então esse breve início e 
exemplo seguirá seu curso nos 
próximos artigos. Assim, iremos 
somando em nosso aprendi-
zado, com cautela e lentidão, 
quase tudo o que nos acontece 
cotidianamente sob processos 
de contingências diárias. Esse 
tempo nos ajuda a compreender 
os processos. Afinal somos o 
que sentimos e fazemos! Até o 
próximo!

 Lembramos que conhecer o 
processo não limita a condição de 
se estar em processo psicoterápi-
co. O(a) terapeuta psicológico(a) 
é o profi ssional que pode oferecer 
um acolhimento completo e 
avaliar os sofrimentos psíquicos 
de cada pessoa de maneira indi-
vidual 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.

Jorge Moraes da Silva, natural de 
Poloni-SP, faleceu aos 91 anos de 
idade. Era casado com Rachel Mace-
nes da Silva e deixa os fi lhos Carlos, 
Mauro, Sueli, Joana, Celia, Maria e 
Ana Maria. Será sepultado no dia 
27/05/2022 às 17h, saindo seu fére-
tro do velório São João Ba� sta para o 
Cemitério São João Ba� sta.

Lourdes Rodrigues Carlos, natural de 
São José do Rio Preto-SP, faleceu aos 
82 anos de idade. Deixa os fi lhos Adri-
na Maria, Antonio Celso (falecido) e 
Gilson (falecido). Será sepultado no 

FALECIMENTOS E MISSAS

dia 28/05/2022 às 15h, saindo seu fé-
retro do velório Parque Jardim da Paz 
para o Cemitério São João Ba� sta.

Fidercino Antonio Pereira, natural 
de Neves Paulista-SP, faleceu aos 
85 anos de idade. Deixa os fi lhos 
Marcos, Jair, Lucineia, Rosimeire, 
Donizete, Wagner, Valdair (falecido), 
Djalma (falecido), Luciana (falecido) 
e Sebas� ão (falecido). Será sepulta-
do no dia 28/05/2022 às 17h, saindo 
seu féretro do velório Municipal de 
Nova Aliança para o Cemitério de 
Nova Aliança.

Por A questão religiosa, 
no mundo todo, e em todos 
os tempos, por sua própria 
natureza, suscita sentimen-
tos humanos elevados, e, ao 
mesmo tempo, as mais nega-
tivas expressões da miséria 
humana, como o fanatismo 
ou a intolerância religiosa. 
Guerras terríveis se justifi-
caram, e ainda se justifi cam, 
por conta do tema religioso, 
quando sabemos que, muitas 
vezes, as verdadeiras causas 
das desavenças entre os povos 
têm outra origem.

No Brasil de hoje, nosso 
desafi o é entender a razão das 
estatísticas ofi ciais mostrarem 
que cerca de 75% dos casos 
relatados de intolerância re-
ligiosa, nos últimos anos, são 
contra pessoas de religião de 
matriz africana.

Há quem explique que, 
por conta do nosso racismo 
estrutural, religiões africanas 
continuam a ser demoniza-
das, sensivelmente mais que 
outras, transformando cultos, 
roupas e expressões idiomá-
ticas em uma questão racial.

Mas, se o fundo dessa dis-
cussão é racial, e já que somos, 
por vocação, um país mestiço, 

Intolerância religiosa, 
motivação desconhecida?
Fernando José da Costa

Fernando Valente Pimentel

com o crescimento do movimento “Vi-
das negras importam”, há mais cora-
gem para denunciar, punir denúncias, 
prender criminosos e colocar a pauta da 
intolerância religiosa nas redes sociais

formado por índios, europeus, 
árabes, africanos e orientais, 
para superarmos qualquer ma-
nifestação grave de intolerância 
religiosa, só mesmo jogando 
muita luz, para confrontar o 
racismo com informação séria 
e pensamento crítico.

Mostrando-se, normalmen-
te, como um conjunto de ide-
ologias e atitudes ofensivas a 
crenças e práticas religiosas, po-
demos perfeitamente tipifi car a 
intolerância religiosa como cri-
me de ódio, que fere a liberdade 
e a dignidade humanas.

No mundo todo, com o cres-
cimento do movimento “Vidas 
negras importam”, há mais 
coragem para denunciar, punir 
denúncias, prender criminosos 
e colocar a pauta da intolerân-
cia religiosa nas redes sociais e 
em veículos de comunicação, e, 
assim, fazer ecoar a voz da co-
munidade negra e das religiões 
de matriz africana.

No Estado de São Paulo, 
pioneiro na criação de uma 
legislação específi ca, por exem-
plo, a intolerância religiosa é 
punível administrativamente, 
conforme a Lei Estadual 17.157, 
de 18 de setembro de 2019 
(regulamentada pelo decreto 
Nº 65.086, de 23 de julho de 
2020).

Além disso, desde 2021, com 
base na Lei Estadual da Liber-
dade Religiosa (17.346/2021), o 
Governo de São Paulo também 
recebe denúncias de atos de 
discriminação e intolerância 
religiosa, via Ouvidoria da Se-
cretaria da Justiça e Cidadania. 
Basta acessar: https://justica.
sp.gov.br, ligar nos números 
(11) 3291-2621 / 3291-2624 ou 
ir pessoal no endereço Pátio do 
Colégio, 148 – centro/SP.

Com números de denún-
cias crescentes, desde 2021, 
o Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria 

da Justiça e Cidadania, com-
bate veemente a intolerância 
religiosa em todo o Estado de 
São Paulo. Entre janeiro e abril 
de 2022, já são 75 denúncias de 
intolerância religiosa. Em 2021, 
foram 210 queixas e 245, em 
2020, sendo que muitas queixas 
neste ano se trataram de um 
mesmo fato. A punição prevista 
em lei vai de uma advertência 
até a multa administrativa, que 
pode chegar a 3.000 Unidades 
Fiscais do Estado de São Paulo 
(UFESPs), o equivalente a R$ 
95.910,00, se o infrator for 
primário.

Por aqui, também estão sen-
do desenvolvidas ações afi rma-
tivas de cidadania relativas ao 
tema, como a formação de mais 
de 1.500 lideranças de religiões 
de matrizes africanas para regu-
larização dos templos, por meio 
de cursos EAD, e a construção 
de processos de mapeamento 
geográfi co, para garantir maior 
segurança a todos.

Avançamos, mas ainda há 
muito a caminhar, para alcan-
çar o respeito e a convivência 
harmoniosa entre os cidadãos, 
seja qual for a sua crença.

*Fernando José da Costa 
é advogado criminalista, 
professor universitário, 
autor de vários livros jurí-
dicos, Secretário de Esta-
do da Justiça e Cidadania 
de São Paulo, Presidente 
da Fundação Casa e Su-
perintendente do Imesc 
(Instituto de Medicina e 
Criminologia do Estado de 
São Paulo).

Um dos fatores mais preju-
diciais à competitividade das in-
dústrias e das empresas brasilei-
ras de todos os setores refere-se à 
burocracia, à complexidade e aos 
custos excessivos da documenta-
ção relativa aos negócios, contra-
tos e apresentação de garantias 
para distintos fi ns, dentre eles a 
obtenção de crédito no mercado 
financeiro. Considerando tais 
dificuldades, são importantes 
duas proposições em tramitação 
no Congresso Nacional.

A primeira é o Novo Marco 
Legal de Garantias, expresso no 
Projeto de Lei 4.188/21, de auto-
ria do Poder Executivo. A matéria 
dispõe sobre o serviço de gestão 
especializada e aprimoramento 
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das regras de garantias, resgate 
antecipado de letra financeira, 
transferência de valores das con-
tas únicas e específi cas do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profi ssionais da 
Educação e a exclusão do mono-
pólio da Caixa Econômica Federal 
em relação aos penhores civis.

A aprovação da proposta, 
que cria um serviço de gestão 
especializada de garantias, sob a 
supervisão do Banco Central, seria 
importante para o Brasil neste 
momento em que é prioritário 
promover crescimento econômico 
mais expressivo e sistemático, de-
pois de dois anos de pandemia, na 
qual já havíamos ingressado com 
índices modestos de expansão do 
PIB. Um sistema mais efi ciente 
para a concessão de garantias é 
uma demanda relevante do setor 
produtivo. Afinal, contribuiria 
para facilitar o acesso ao crédito 
e viabilizar maior volume de in-
vestimentos produtivos. 

A expectativa é de que a revi-
são do marco de garantias pro-
mova o fortalecimento dos fundos 
garantidores e a ampliação dos 
recursos fi nanceiros disponíveis 
para amplo uso pelos tomadores 
de crédito. O novo serviço, se-
gundo análise de especialistas no 
tema, também teria o potencial 
de estimular a redução das taxas 
de juros de empréstimos, elevar o 
número de alternativas de crédito 
e reduzir os custos operacionais 
das instituições fi nanceiras. Outro 

ganho para o setor produtivo seria 
a possibilidade de resgate das Le-
tras Financeiras em prazo menor 
do que os atuais 12 meses. 

A segunda proposta impor-
tante para a desburocratização e 
agilização de trâmites e operações 
administrativas, contratuais e 
fi nanceiras é a Medida Provisória 
1.085/2021. A matéria, também 
originada no Executivo, aborda 
o Sistema Eletrônico dos Regis-
tros Públicos (SERP), criado em 
2009, sob responsabilidade da 
Corregedoria do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ). Introduz 
alterações nos sistemas registral 
e notarial brasileiros, prevendo 
vários avanços. 

Os principais ganhos para a 
sociedade e os setores produtivos 
seriam os seguintes: ampliação da 
digitalização dos procedimentos; 
integração dos registros públicos 
de garantias de bens móveis e imó-
veis em um sistema unifi cado; pos-
sível existência de ponto de acesso 
único para submissão e consulta a 
registros sobre garantias de bens 
móveis; atendimento dos usuários 
pela internet; acesso remoto a in-
formações sobre garantias de bens 
móveis e imóveis; simplifi cação de 
procedimentos relativos aos regis-
tros públicos de atos e negócios 
jurídicos; redução de prazos de 
realização de atos cartorários; es-
tabelecimento de regras nacionais 
para a cobrança de emolumentos 
cartorários; e criação do Fundo 
para a Implementação e Custeio 
do Sistema Eletrônico dos Re-
gistros Públicos, subvencionado 
pelos ofi ciais cartorários. 

Assim, a matéria atende aos 
anseios dos setores produtivos 
quanto ao aprimoramento do 
ambiente de negócios, por meio 
da modernização dos registros 

públicos, da desburocratização 
dos serviços registrais e da centra-
lização nacional das informações e 
garantias. Os benefícios esperados 
são a redução de custos e de pra-
zos e mais facilidade e agilidade na 
consulta de informações e envio 
de documentação para processa-
mento nos cartórios. 

O Novo Marco Legal de Ga-
rantias e a medida provisória 
referente aos cartórios são parte 
de uma solução mais ampla para 
a remoção dos obstáculos ao cres-
cimento econômico, bem como da 
redução do “Custo Brasil” e das 
desvantagens concorrenciais no 
mercado global. Tais conquistas 
também dependem das reformas 
estruturais e outras políticas pú-
blicas. Porém, as duas medidas 
ampliariam signifi cativamente a 
segurança jurídica, reduziriam 
custos e a burocracia e contribuí-
ram para que nosso país avançasse 
algumas posições no Anuário 
de Competitividade Mundial do 
World Competitiveness Center, no 
qual ocupamos o desconfortável 
57º lugar, dentre 64 nações.

*Fernando Valente Pi-
mentel é o presidente da 
Associação Brasileira da In-
dústria Têxtil e de Confecção 
(Abit).

Atendimento à imprensa 
- Ricardo Viveiros & Associa-
dos Ofi cina de Comunicação

Gerente de conta: Ágata 
Marcelo

E-mail: agata@viveiros.
com.br

Analista de atendimento: 
Kevin Costner

E-mail: kevin.costner@
viveiros.com.br

Tel.: (11) 98587-7426 / (11) 
95142-8998 / (11) 94356-2352

Mauro Gonzales Francisco, natu-
ral de Jales, faleceu aos 59 anos 
de idade. Deixa os fi lhos Brian, 
Elen, Cinthia. Será sepultado no dia 
28/05/2022 às 17h, saindo seu fé-
retro do velório Municipal de Jales 
para o Cemitério Municipal de Jales.

Nadir Gualberto Teixeira, natural 
de Monte Aprazível, faleceu aos 
78 anos de idade. Será sepultada 
no dia 28/05/2022 às 9h, saindo 
seu féretro do velório Municipal de 
Ibirá para o Cemitério Municipal de 
Ibirá.
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Política Águas em Recife
Governo disponibiliza R$ 1 bilhão para 
ações de socorro em desastres. Bolso-
naro visitou Pernambuco

Caso Genivaldo
Bolsonaro lamenta morte de Geni-
valdo e diz que haverá justiça, que 
morreu após abordagem de policiais 

A Prefeitura de Rio Preto pretende adequar atual legislação

O médico André Baitello 
disse nesta segunda-feira (30) 
durante audiência pública de 
prestação de contas na Câmara 
que que a Secretaria de Saúde 
de Rio Preto estuda a volta do 
uso de máscaras. 

Perguntado se ela será obri-
gatória em locais abertos, fe-
chados e escolas, respondeu 

Secretaria de Saúde de Rio Preto 
estuda volta do uso das máscaras

AUDIÊNCIA NA CÂMARA

Médico André Baitello deu a 
declaração durante audiên-
cia pública na Câmara Mu-
nicipal nesta segunda-feira

Da REPORTAGEM
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apenas que o setor “está ava-
liando”. A audiência pública 
de prestação de contas é obri-
gatória ser feita a cada 4 meses. 

Quando foi abordado o 
capítulo Covid, a funcionária 
do setor disse que ela aumen-
tou em três vezes nos últimos 
15 dias. André Baitello não 
respondeu se estuda a volta 
das máscaras devido ao au-
mento dos casos positivos. Dia 
20, em solenidade no Parque 

Tecnológico, o promotor lo-
cal da Saúde, Carlos Gilberto 
Menezello Romani, sugeriu ao 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
o retorno obrigatório da indu-
mentária. 

Ele e outros 15 promotores 
da Saúde de todas as regiões 
do estado acompanham a evo-
lução da doença e sugerem 
medidas para impedir o seu 
avanço. 

O prefeito já havia anteci-

pado que a Secretaria estuda 
essa possibilidade. Baitello não 
falou q ando a medida pode 
entrar em vigor. 

Internações 
Segundo dados da Pro-

motoria da Saúde, os casos 
de internações vêm aumen-
tando. No último dia medido 
pela Fundação Sead, foram 
19 casos, 35 pessoas estavam 
internadas, ocupando 54,3% 
dos leitos. 

Estamos atrás apenas da 
região de Presidente Prudente, 
com 77,3% dos eleitos de Covid 
ocupados. A região com menor 
ocupação é a de Registro, com 
6,7%. 

Cobertura
A cobertura vacinal contra a 

Covid em Rio Preto caiu muito 
em todos os grupos. Os idosos, 
que na primeira e segunda 
doses lotaram os centros de 
vacinação, na terceira dose 
caiu para 88,5% e na quarta 
dose de reforço, apenas 47,1% 
voltaram. 

A vacinação no grupo de 
adultos também perdeu fôlego, 
baixando de 105,5% na primei-
ra dose para 54,5% na terceira.

MOBILIDADE

Edinho e Rumo detalham projeto do 
contorno ferroviário de Rio Preto hoje

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e o representante do 
vice-presidente de Regulató-
rio, Institucional, Projetos e 
Expansão da Rumo, Guilherme 
Peni, recebem a imprensa nesta 
terça-feira, 31, para coletiva que 
vai apresentar detalhes técnicos 
do projeto do contorno ferrovi-
ário de Rio Preto. 

Conforme noticiado pelo 
Dhoje Interior o custo total do 

LEGISLAÇÃO

Edinho veta artigo de lei 
que facilita porte de armas 
para grupo dos CACs

Conforme adiantado pelo 
governo municipal logo após 
aprovação pela Câmara de Rio 
Preto, o prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) vetou parcialmente 
projeto de lei que reconhece 
atividade de risco e ameaça à 
integridade física de colecio-
nadores de armas de fogo, ati-
radores esportivos e caçadores 
(CACs). A proposta em tese 
facilita para que pessoas que se 
enquadram no grupo possam 
ter acesso para porte de arma 
de fogo, conforme previsto em 
lei federal. No entanto, o porte 
só e concedido pela Polícia 
Federal quando comprovada 
a “atividade de risco”. No veto 

empreendimento é de R$ 694 
milhões e fi cará sob responsa-
bilidade da Rumo Concessio-
nária que detém o controle da 

malha férrea. 
A coletiva foi marcada para 

as 10 horas, no gabinete do 
prefeito Edinho, no 9º andar da 

Prefeitura. O contorno vai avan-
çar, além de Rio Preto, nos mu-
nicípios de Cedral, Bady Bassitt, 
Nova Aliança e Mirassol. 

Estudo aponta que o novo 
traçado vai passar na maior 
parte em Bady Bassitt com 
40,5% do total, seguida de Mi-
rassol com 33,5%, Cedral com 
17,1%, Nova Aliança com 6,3% 
e Rio Preto, com menor área 
impactada, com 2,5%. São 158 
propriedades de áreas rurais. 

Há duas semanas o Conse-
lho Estadual do Meio Ambiente 
(Consema) anunciou as primei-
ras audiências públicas para 
debater a obra milionária junto 
a população das cidades onde 
o novo traçado vai percorrer. 
Nesta terça-feira. o encontro 
é na Câmara de Cedral. Nesta 
quarta, dia 1º de junho, em 
Bady Bassit e na quinta-feira, 
dia 2, em Mirassol. Os encon-
tros acontecem nas Câmara 
Municipais.

Edinho afi rma que é “compe-
tência privativa da União para 
“autorizar e fi scalizar a produ-
ção e o comércio de material 
bélico”.

Médico  André Baitello deu a declaração durante audiência na Câmara

Edinho e Rumo detalham contorno ferroviário de Rio Preto

ÁREAS CORTADAS

40%
DO CONTORNO vão 
passar dentro do mu-
nicipio de Bady Bas-
sitt, segundo estudo 
da concessionária

Perguntado se ela 
será obrigatória 
em locais abertos, 
fechados e es-
colas, respondeu 
apenas que o setor 
“está avaliando”.

Arquivo Agência Brasil

HOJE NA CÃMARA

Criação da Semana da Diversidade é votada

Os vereadores de Rio Preto 
vão analisar pela segunda vez 
projeto de lei que inclui no 
Calendário Ofi cial do Municí-
pio, a Semana da Diversidade 
LGBTQIA+. A proposta consta 
na pauta de votações desta 
terça-feira, 31, e será discutida 
quando ao mérito, já que teve 
a legalidade aprovada. Caso 
seja aprovado, o projeto segue 
para sanção ou veto do prefeito 
Edinho Araújo (MDB). 

De autoria de Elso Drigo 
Filho (Psol), o projeto foi apre-
sentado enquanto ele ocupou 
por um mês a cadeira do titu-
lar, vereador João Paulo Rillo 
(Psol) que se licenciou do car-

go. O projeto prevê uma série 
de atividades e ações por parte 
do governo municipal para 
promover o debate e a educa-

ção em direitos humanos. A 
proposta foi protocolada em 
junho do ano passado e está em 
debate já que foi subscrita pelo 

vereador João Paulo. 
Caso aprovado a data deve 

compreender a semana do dia 
28 de junho, quando se come-
mora o Dia Internacional do 
Orgulho LGBTQIA+. 

Elso, autor do projeto, de-
fendeu a aprovação lembran-
do de vários casos e crimes 
envolvendo as LGBTQIA+. O 
parlamentar, na época, mos-
trou números da quantidade de 
suicídios entre o grupo devido 
a não aceitação pela sociedade. 

“A dissidência de gênero 
à moral sexual imposta desti-
naram a estas pessoas a mar-
ginalização e a invisibilidade, 
sobretudo quando se trata das 
mulheres e da população LGB-
TQIA+, alvos de extremas vio-
lências e punições”, afi rmou.

Da REDAÇÃO

Projeto que cria Semana da Diversidade em Rio Preto em votação final

A Prefeitura de Rio Preto 
pretende adequar atual le-
gislação municipal que trata 
sobre a política de resíduos 
sólidos à leis que regulam o 
assunto na chamada “Política 
Nacional de Resíduos Sóli-
dos”. Portaria intersecretarial 
publicada no Diário Oficial 
do Munícipio, assinada pelos 
secretários de Meio-Ambiente 
Kátia Penteado e de Serviços 
Gerais, Ulisses Ramalho, dá 
nova redação e regramentos 
para a destinação do chamado 
“resíduo verde”, formado por 

podas, troncos e capinas. 
O objetivo é que grandes 

geradores de resíduos, no caso 
pessoas físicas e jurídicas, pas-
sem a ter responsabilidade na 
destinação, com a obrigatorie-
dade do pagamento ao Poder 
Público que realiza para eles o 
armazenamento dos resíduos 
entregues em grandes quan-
tidades. 

Cobrança
A pasta do Meio-Ambiente 

e Serviços Gerais afirmam 
na Portaria recém publicada 
que empresas ou pessoas que 
gerarem resíduos acima de 
1 metro cúbico do chama-
do “resíduo verde” deverão 
destinar “diretamente nas 
instalações de processamento 
mantidas pelo município no 

ENTULHO

Prefeitura pretende cobrar por 
grandes quantidades de resíduos

local denominado Fazendinha 
Ambiental”, diz. 

Com exclusividade, o Dhoje 
Interior apurou que a intenção 
é que em breve seja cobrado 
de particulares, sejam em-
presas ou pessoas físicas, que 
produzam grande quantidade 
de resíduos, determinados 
valores fi nanceiros que serão 
pagos à Prefeitura como forma 
de processamento e armazena-
mento deste material. 

A Portaria diz que fi ca “ex-
pressamente proibida a en-
trada nos Pontos de Apoio de 
qualquer volume de resíduos 
verdes acima de 1 metro cúbi-
co”. Já em relação aos valores 
que serão cobrados para o 
envio dos materiais acima de 
1 metro cúbico na Fazendinha 
Ambiental a portaria determi-
na que “a referida cobrança 
será divulgada oficialmente 
e implementados de forma 
progressiva, segundo crono-
grama a ser elaborado e após 
as tratativas com os envolvi-
dos”, afi rma 

O outro lado
A pasta do Meio-Ambiente 

esclareceu ao Dhoje Interior 
que o novo modelo está sendo 
adotado porque a Fazenda 
Ambiental o local adequa-
do à destinação correta dos 
resíduos verdes acima de 1 
metro cúbico, “uma vez que 
os Pontos de Apoio são para os 
pequenos geradores e recebem 
até de 1m³”, afi rma por meio 
de nota. A Fazenda Ambiental 
está localizada no bairro Par-
que dos Pássaros. 

Sobre o prazo para início 
da cobrança e os valores a 
Secretaria de Meio-Ambiente 
apenas reforçou o que está 
descrito na própria publicação 
da portaria.

O objetivo é que 
grandes geradores 
de resíduos passem 
a ter responsabili-
dade na destinação, 
com pagamento ao 
Poder Público

Divulgação

Divulgação

Ygor Andrade

Governo disponibiliza R$ 1 bilhão para 
ações de socorro em desastres. Bolso-

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Polícia Ambiental
A Polícia Civil recuperou um trator
furtado em Pardinho durante a
operação Divisas Integradas VI

Tráfico na estrada
A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 
1,1 tonelada de maconha na manhã 
desta segunda-feira, 30,em Parapuã

INSEGURANÇA

Dupla usa cachimbo para roubar e 
troca celular por pedras de crack
O roubo de um celular termi-
nou com as prisões de dois 
jovens, um de 28 e outro de 
33 anos, e a apreensão de 
um adolescente, de 17 anos, 
na noite deste domingo, 29, 
na área central de Rio Preto. 
A ocorrência, atendida pela 
Guarda Civil Municipal, en-
volveu assalto com o uso de 
cachimbo para fumar crack, 
tráfico de drogas e receptação. 
Conforme o boletim de ocor-
rência, a vítima, de 39 anos, 
estava na frente do terminal 
rodoviário, na rua Pedro Ama-
ral, quando foi abordada pelo 
menor e pelo homem mais 

novo. Eles usaram o acessó-
rio, simulando uma faca, para 
intimidar o pedestre e roubar 
o telefone, avaliado em R$ 1,2 
mil, e a carteira com R$ 20. 
Em seguida, foram até um 
hotel nas proximidades, onde 

trocaram o aparelho por duas 
pedras de crack e R$ 10. O 
comprador estava na recep-
ção do local e foi preso por re-
ceptação e tráfico. 
A dupla de assaltantes foi en-
contrada pela GCM na Praça 
Dom José Marcondes e reco-
nhecida pela vítima. 
O homem teve a prisão por 
roubo convertida em preven-
tiva na delegacia de plantão 
e o infrator foi encaminhado 
à carceragem rio-pretense, 
onde ficou à disposição da 
Vara da Infância e Juventude. 
O telefone foi devolvido à ví-
tima.

Uma dona de casa, de 42 
anos, procurou a Central de 
Flagrantes de Rio Preto, na 
noite deste sábado, 28, para 
denunciar que a filha, de cinco 
anos, sofreu violência sexual. 
O suspeito é um tio da criança. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a mulher estava tro-
cando a roupa da vítima, na 
última sexta-feira, 27, quando 
a menina se queixou de dores 
nas partes íntimas. 

Num primeiro momento, a 
mãe acreditou que se tratava 
de uma assadura e ao passar 
pomada a garota gritou e disse 
que estava doendo. 

A rio-pretense filmou a 
menina e no sábado, ao con-
versar com ela, apresentou um 
choro fora do normal e uma 
irritabilidade incomum. 

Como era final de sema-
na, a mulher disse à polícia 

Polícia Civil investiga tio acusado 
de estuprar menina de 5 anos

RIO PRETO

Mãe acreditou que era 
assadura e ao passar 
pomada a garota disse 
que estava doendo.

Da REPORTAGEM
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Motocilista 
bêbado é 
perseguido 
e detido

que iria procurar a DDM na 
segunda-feira e não levou a 
filha para hospital ou unidade 
de saúde. 

Ainda conforme o registro 
policial, na noite de sábado, 
o suspeito ligou para a dona 
de casa e disse que tinha sido 
expulso de casa por causa da 
acusação de estupro, após a 
mulher encaminhar o vídeo 
para a avó paterna da criança. 

No Plantão, a denunciante 
ligou para familiares apresen-
tarem a menina na delegacia, 
para a realização de exame de 
corpo de delito para constata-
ção de conjunção carnal/ato 
libidinoso, mas não conseguiu 
contato.

Várias viaturas da Po-
lícia Militar de Rio Preto 
foram mobilizadas, na 
madrugada desta segun-
da-feira, 30, em persegui-
ção a um motociclista que 
trafegou na contramão de 
direção e em alta veloci-
dade. 

O acusado, de 27 anos, 
foi visto por uma guar-
nição saindo de um bar, 
acompanhado de um ra-
paz, acelerou o veículo 
e passou a transitar na 
contramão da marginal da 
rodovia Washington Luís. 

Devido a alta veloci-
dade da motocicleta, a 
guarnição a perdeu de 
vista e solicitou apoio de 
outras viaturas. 

O motociclista acabou 
sendo abordado, na ave-
nida Monte Aprazível, 
no bairro Eldorado, na 
Região Norte da cidade. 

Bebeu
Ele estava sozinho e 

alegou que havia ingerido 
bebida alcoólica e por isso 
tentou escapar da abor-
dagem. 

Foi coletada amostra 
de sangue do acusado, que 
vai responder por embria-
guez ao volante e trafegar 
em velocidade incompatí-
vel. A moto foi apreendida 
administrativamente.

Polícia Civil investiga denúncia de estupro de menina de cinco anos

Gildemar Tomé Campos, 
49, morreu às 10h20 deste 
domingo, 29, no Hospital de 
Base de Rio Preto, onde deu 
entrada na última quarta-feira, 
25, após se envolver em um 
acidente de trânsito no qui-
lômetro 113 da BR-153, entre 
José Bonifácio e Ubarana. A 
colisão envolveu quatro cami-
nhões, um deles dirigido pela 
vítima. Segundo o boletim de 
ocorrência, o paciente foi so-
corrido com politraumatismo e 
durante o atendimento primá-
rio evoluiu com rebaixamento 
do nível de consciência, sendo 

INTERNADO

Morre vítima de acidente 
entre caminhões na BR

necessário intubá-lo. 
Ele teve uma parada car-

diorrespiratória, foi reani-
mado e seguiu para avaliação 
ortopédica, tendo amputado 
membro inferior esquerdo. 

Após cirurgia, manteve 
instabilidade hemodinâmica, 
evoluindo com distensão abdo-
minal e dificuldade ventilató-
ria. Exames não identificaram 
lesões, mas um edema impor-
tante de alças intestinais. 

Vítima apresentou acidose 
e coagulograma inconagulável, 
sendo encaminhado à UTI, 
onde não resistiu e morreu.

Morre uma das vítimas de acidente entre quatro caminhões na BR

PRF no Maio Amarelo Running
No sábado, 28, a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) 
participou do ‘Maio Amarelo 
Running’, promovido pelas 
secretarias de Trânsito e de 
Esportes de Rio Preto, com o 
objetivo de conscientizar as 
pessoas sobre a segurança no 
trânsito, através da prática de 
esporte. 

Com o slogan ‘Juntos sal-
vamos vidas’, o evento con-
sistiu em uma corrida de 5 

Mãe vai para 
balada e pai 
acha  filhos 
sozinhos

Policiais militares fo-
ram acionados na tar-
de deste sábado, 28, no 
bairro Luz da Esperança, 
em Rio Preto, para uma 
ocorrência de abandono 
de incapaz. 

O pai
Chegando ao local o 

pai das crianças, de 6 e 
7 anos, estava em frente 
a residência e falou que 
se separou da mulher e 
por ordem judicial elas 
ficaram com a mãe.  

Segundo o homem, 
um de seus filhos ligou há 
uma semana dizendo que 
a mãe estava saindo aos 
finais de semana e que ia 
embora na sexta-feira e 
só retornava no domingo 
à tarde. 

O pai foi neste sábado 
até a residência onde as 
crianças moravam e en-
controu os filhos sozinhos. 

Os policiais tentaram 
entrar em contato com a 
mulher, mas não conse-
guiram. O caso foi regis-
trado no 3º DP rio pre-
tense e será investigado. 
Colaborou - Sarah 
BELLINE

quilômetros pelas principais 
ruas da cidade, contando com 
a participação de mais de mil 
competidores. 

O ponto de largada e de che-
gada foi no Centro Regional de 
Eventos, na Av. José Munia. A 
PRF esteve presente com um 
estande educativo, apresen-
tando orientações de trânsito 
aos frequentadores. Também 
participaram do GCM, PM, o 
Detran e a Triunfo .

CRIANÇA TEM

5 ANOS
E DENUNCIOU  o c aso 
para a mãe que inicial-
mente achou se tratar 
de uam assadura  ams 
depois desconfiou

VILA TONINHO

Jovem baleado na cabeça
Baleado na cabeça e no 

ombro esquerdo, um jovem, 
de 24 anos, foi socorrido por 
populares para a UPA da Vila 
Toninho, em Rio Preto, na 
noite deste domingo, 29. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima caminhava em 
direção ao seu veículo quando 

uma motocicleta de cor preta, 
possivelmente uma Honda 
CG Titan de modelo antigo, se 
aproximou e o piloto fez vários 
disparos com arma de fogo. 

Testemunhas contaram à 
Polícia Militar que o autor do 
atentado era de cor branca, 
alto, magro, vestia uma blusa 

branca e usava um capacete 
preto. 

Equipe da Delegacia de 
Homicídios da Deic e peritos 
da Polícia Técnica estiveram 
no local. Devido à gravidade 
dos ferimentos, o jovem foi 
transferido para o Hospital 
de Base. Polícia Civil investiga o caso de tentativa de homicídio

A dupla de assal-
tantes foi encon-
trada pela GCM na 
Praça Dom José 
Marcondes
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No último dia para declara-
ção do Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRPF) 2022, 
ano-calendário 2021, 14.324 
rio-pretenses ainda não estão 
em dia com o fisco. Os núme-
ros se baseiam no último le-
vantamento disponibilizado 
pela Receita, de domingo, 29. 
Em Rio Preto o Leão aguarda 
para esta terça-feira, 31, pra-
zo final, total de 121.108 de-
clarações. Foram efetivadas 
106.748. 
Já na Delegacia da Recei-
ta Federal de Rio Preto que 
abrange 72 municipios, 
28.334 contribuintes ainda 
não declararam o impos-
to. São 316.703 declarações 
aguardas, com 288.359 efeti-
vadas no sistema, neste últi-
mo levantamento oficial. 
Quem estiver obrigado a en-
tregar a declaração e não fi-
zer até o fim do prazo estará 
sujeito à multa. O valor da 
multa é de 1% ao mês sobre 
o valor do imposto de renda 
devido, limitado a 20% do 
valor do imposto de renda. O 
valor mínimo da multa é de 
R$ 165,74. 
A multa é gerada no momen-
to da entrega da declaração e 

Receita ainda espera 14 mil  
declarações de última hora

IMPOSTO DE RENDA

Já na Delegacia da Re-
ceita Federal de Rio Pre-
to que abrange 72 muni-
cipios, 28.334 ainda não 
haviam declarado

a notificação de lançamento 
fica junto com o recibo de en-
trega. O contribuinte terá 30 
dias para pagar a multa. Após 
este prazo, começam a correr 
juros de mora, corrigidos 
pela taxa Selic, atualmente 
em 12,75% ao ano. 

Quem deve 
Estão obrigadas a apresentar 
a Declaração de Ajuste Anu-
al os cidadãos que tiveram, 
em 2021, rendimentos tri-
butáveis com valor acima de 
R$ 28.559,70. Além desses 
contribuintes, quem recebeu, 

no ano passado, rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na 
fonte, em valor superior a R$ 
40 mil, como rendimentos de 
aplicações financeiras, doa-
ções, heranças, partilha de di-
vórcio, meação, indenizações, 
dividendos e juros sobre ca-
pital próprio; quem recebeu, 
em 2021, receita bruta anual 
decorrente de atividade rural 
em valor acima do limite de 
R$ 142.798,50. 
Também é obrigado a decla-
rar o imposto quem tinha, em 
31 de dezembro de 2021, a 

posse ou propriedade de bens 
e direitos, inclusive terra nua, 
em valor superior ao limite de 
R$ 300 mil; as pessoas que 
obtiveram, em qualquer mês 
do ano passado, ganho de ca-
pital na alienação de bens ou 
direitos, sujeito à incidência 
de imposto ou realizou opera-
ções em bolsa de valores. 
As pessoas que tiveram lu-
cro, em 2021, com a venda de 
imóveis residenciais, mas op-
taram por uma das situações 
de isenção total ou parcial de 
imposto de renda sobre o ga-
nho de capital entre outras.

ESTAÇÃO ECOLÓGICA

Comitê anuncia medidas 
contra queimadas hoje

O Corpo de Bombeiros 
vai colocar fogo numa faixa 
para isolar a Estação Ecoló-
gica e a Floresta do Noroeste 
Paulista para evitar terceiro 
incêndio 

Coletiva de imprensa no 
Parque Tecnológico nesta 
terça-feira (31) às 14h vai 
detalhar como será realiza-
do um assero negro no início 
da semana que vem entre a 
Avenida Abelardo Menezes 
e o último fragmento de ve-
getação natural que abriga 
a Estação Ecológica e a Flo-
resta do Noroeste Paulista. 

Essa faixa, segundo o 
subcomandante 4º Bata-
lhão da Polícia Ambiental, 
Major Alessandro Daleck, é 
chamada de “zona de amor-
tecimento”. 

O que é 
O assero negro é a quei-

mada da vegetação exótica 
(que não é nativa), forma-
da pelos capins braquiara 
e Colonhão, que separam 
a urbanização e a área de 
preservação. Uma técnica 
de fogo controlado para 
evitar que focos de incên-
dios comuns nesta época 
do ano alcancem as áreas de 
preservação. 

Nos últimos dois anos a 
área, de aproximadamente 
100 hectares, foi atingida 
por dois grandes incêndios. 
A mobilização para o uso 
dessa técnica científica para 
evitar um terceiro grande 
incêndio, está em fase fi-
nal de licenciamento pela 
Cetesb. 

A autorização leva em 

conta a previsão do tempo, 
velocidade e direção dos 
ventos, e a comunicação 
com os vizinhos. No caso, 
o aeroporto, condomínios e 
as instituições que mantêm 
áreas e equipamentos no 
local. Entre elas, a Unesp, a 
Fatec, a Fundação Florestal, 
etc. 

A instituição que será 
autorizada a realizar o pro-
cedimento é o Corpo de 
Bombeiros, Terá a partici-
pação da Defesa Civil, Po-
lícia Ambiental, Fundação 
Florestal, brigadistas de 
empresas do setor sucroal-
cooleiro, Prefeitura, Unesp, 
Fatec, Parque Tecnológico, 
entre outros. 

A reunião do Comitê de 
combate a queimadas de 
Rio Preto será seguida da 
coletiva, que vai explicar 
as queimadas monitoradas 
pelo Corpo de Bombeiros e 
acompanhadas pela Cetesb, 
em dias e horários a serem 
definidos de acordo com as 
condições climáticas. 

Para o vice-prefeito e 
secretário de Planejamento 
Estratégico, Orlando Bol-
çone, “este encontro é de 
grande importância para 
a definição deste trabalho 
coordenado pela Prefeitura 
para proteger a Estação 
Ecológica do Noroeste Pau-
lista”, diz.

 “Esta mobilização de 
órgãos públicos e da co-
munidade mostra um forte 
envolvimento no trabalho 
de combate aos incêndios, 
o que é extremamente po-
sitivo”. 

O Dia Mundial Sem Ta-
baco, que acontece neste 31 
de maio, nasceu após a Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) classificar o tabagismo 
como a maior causa de mortes 
evitáveis do mundo e, por isso, 
criou em 1987 uma data para 
a conscientização. 

De acordo com o órgão, são 
mais de 8 milhões de pessoas 
por ano que morrem em vir-
tude do vício. Só no Brasil, são 
161.853 mortes anuais atribu-
íveis ao uso de tabaco, o que 
representa 443 mortes por dia.  

“O tabagismo é reconheci-
do como uma doença crônica 
causada pela dependência à 

DIA MUNDIAL SEM TABACO

Famerp oferece tratamento contra o vício
nicotina presente nos produtos 
à base de tabaco. Ele também 
integra o grupo de transtornos 
mentais e comportamentais, 
uma vez que a nicotina é uma 
substância psicoativa – que 
causa dependência”, diz a 
Coordenadora do Programa 
de Pneumologia da Famerp, 
Marisa Pontes. 

Além dos cigarros conven-
cionais, um outro dispositivo 
também está sendo muito 
utilizado, principalmente entre 
os jovens: o cigarro eletrônico. 
Uma pesquisa recente feita 
pelo Datafolha constatou que 
mais de 3% da população 
acima dos 18 anos no Brasil 

faz uso diário ou ocasional de 
cigarro eletrônico.

Mesmo com a comercializa-
ção proibida desde 2009, pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), o produto 
é facilmente encontrado em 
tabacarias, lojas de conveni-
ência, supermercados e sites.

“Os dispositivos eletrôni-
cos não são seguros e possuem 
substâncias tóxicas além da 
nicotina. O cigarro eletrôni-
co pode causar doenças res-
piratórias, como o enfisema 
pulmonar, doenças cardiovas-
culares, dermatite e câncer”, 
ressalta a coordenadora. 

A médica alerta ainda que, 

apesar de ter menos substân-
cias tóxicas que o cigarro co-
mum, o cigarro eletrônico 
também causa dependência. 

Pacientes que desejam ini-
ciar o tratamento contra a 
doença podem procurar o 
Ambulatório de Tabagismo, 
na Famerp. O local possui uma 
equipe de psicologia externa, 
enfermagem e nutrição. 

Ruby Heathccliff, psicote-
rapeuta integrativo, faz uso 
do adesivo. Fumante desde os 
15 anos, decidiu abandonar 
o vício. Mas confessa que o 
processo tem sido complicado. 
“Quando sinto vontade bebo 
água ou chupo bala”, diz.

Prazo chega a último dia e 14 mil rio-presentes ainda precisam entregar o IR

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Dia sem Tabaco hoje reforça tratamento contra vício

CONTRA GRIPE

Saúde vacina caminhoneiros hoje na BR

Caminhoneiros que esti-
verem trafegando nesta terça-
-feira (31) na pela BR 153, Km 
31,4, entre Rio Preto e José 
Bonifácio, serão vacinados 
contra a gripe por uma equipe 
da Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Preto. 

O grupo itinerante estará 
na Base da Polícia Rodoviária 
Federal entre 730 e 11h30. O 
local vai receber sinalização 
especial. 

Público
Caminhoneiros, motoristas 

de transporte coletivo, urbano 
e de longo percurso, trabalha-
dores portuários, forças de 

segurança e salvamento, forças 
de salvamento, membros das 
forças armadas do sistema 

ÁFRICA BRASIL

Equipe da Secrtetaria 
da Mulher participa 
de prêmio na capital

Com a finalidade de come-
morar o Dia da Luta pela Inde-
pendência da África, celebrado 
em 25 de maio, uma equipe de 
assessores da Secretaria Muni-
cipal da Mulher, Pessoa com 
Deficiência e Igualdade Racial 
participou em São Paulo, Ca-
pital, da  cerimônia de entrega 
do 16° Prêmio África Brasil, do 
lançamento do Fórum SP Afro 
Brasil e da implementação das 
Casas SP Afro Brasil no Estado. 

O evento ocorreu no audi-
tório da Secretaria de Direitos 
da Pessoa com Deficiência, 
no Memorial da América La-
tina, na Barra Funda. Entre 
os presentes, o assessor Ro-

drigo Silva, a coordenadora 
de Igualdade Racial Bárbara 
Barbosa e a psicóloga técnica 
da parceria com a ARA – Mar-
cia Regina Grassiano, além 
da mesa diretora do Conse-
lho Municipal Afro (CMA). 

prisional e pessoas privadas 
de liberdades, são grupo de 
risco para o vírus Influenza. 

A decisão é do Ministério da 
Saúde de 16 de maio. 

Os imunizadores são do 
Complexo de Doenças Crôni-
cas e terão um stand para dar 
orientação sobre prevenção 
Infecções Sexualmente Trans-
missíveis (ISTs). 

Na sexta
Os outros grupos indicados 

estão sendo imunizados contra 
a Gripe nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) de segunda 
às sextas-feiras, das 7h30 às 
16h30. São 8 UBSs. São idosos, 
trabalhadores da saúde, crian-
ças de seis meses a menores de 
cinco anos, gestantes, puérpe-
ras, professores e pessoas com 
comorbidades e portadores de 
deficiências.

Da REDAÇÃO

Saúde terá posto para imunizar contra a gripe na BR 153

Ivan Feitosa SMCS
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Brasileirão Serie A
O Corinthians ficou no 1 a 1 com o Amé-
rica-MG em casa e com isso deixou 
escapar a liderança do Brasileirão

Brasileiro Série B
O Novorizontino foi superado pelo CSA 
por 2 a 1 e não conseguiu entrar no G4 
da Série B do Campeonato Brasileiro.

América perde e cai 
para lanterna do grupo 

BEZINHA

Num clássico bastante mo-
vimentado, o Palmeiras ven-
ceu o Santos, na tarde deste 
domingo (29), por 1 a 0, na 
Vila Belmiro, em Santos, pela 
oitava rodada do Campeonato 
Brasileiro. A partida teve gol 
anulado, pênalti revisado e 
Raphael Veiga perdendo seu 
primeiro pênalti com a camisa 
alviverde. 

A vitória deixa o Palmeiras 
provisoriamente na liderança 
isolada, com 15 pontos. Um 
ponto a mais que o Corin-
thians, que ainda jogará com o 
América-MG, neste domingo. 
Já o Santos perdeu a chance 

BRASILEIRÃO

Palmeiras vence clássico 
e assume liderança

de entrar no G4 -grupo de 
classificação à Copa Libertado-
res- e ficou em sétimo, com 11 
pontos.  Um fato curioso é que 
esta foi a primeira derrota em 
casa do Santos sob o comando 
de Fabián Bustos em 2022, 
valorizando ainda mais o re-
sultado positivo do Palmeiras, 
novo líder do campeonato. 

O Santos volta a campo 
no sábado para enfrentar o 
Athletico-PR, às 19h, na Arena 
da Baixada, em Curitiba. En-
quanto o Palmeiras receberá 
o Atlético-MG no domingo, 
às 16h, no Allianz Parque, em 
São Paulo.

O América sofreu sua quar-
ta derrota seguida na Segunda 
Divisão do Campeonato Pau-
lista neste fim de semana. A 
equipe foi superada pela Inter 
de Bebedouro por 2 a 0 no 
Teixeirão e caiu para a última 
posição do grupo 1 com três 
pontos. 

O resultado também deixa 
o Rubro praticamente elimina-

O resultado também 
deixa o Rubro prati-
camente eliminado da 
competição.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Champions
Com gol de Vinicius Jú-

nior, o Real Madrid ba-
teu o Liverpool por 1 a 0 e 
conquistou o seu 14º título 
de Liga dos Campeões. Os 
merengues possuem, ago-
ra, o dobro de conquistas 
do Milan (Itália), segundo 
maior vencedor do principal 
torneio de clubes do plane-
ta. O time conta com cinco 
brasileiros: o lateral Marce-
lo, Éder Militão, Casemiro e 
Rodrygo e Vinícius Júnior.

Fórmula 1
Sergio Perez venceu um 

Grande Prêmio de Mônaco 
marcado pelo atraso em 
função da chuva, pelos aci-
dentes que interromperam 
a prova e por uma reta final 
emocionante com sua Red 
Bull neste domingo (29). 
Max Verstappen, o compa-
nheiro de equipe do mexi-
cano, terminou em terceiro 
e ampliou para nove pontos 
sua distância no topo da 
tabela no campeonato.

Basquete
A equipe de basquete 

feminino do CAD/SMEL 
venceu Lençóis Paulista, 
neste domingo (29), por 71 
a 33, em casa, pela Liga de 
Basquete do Centro Oeste 
Paulista (LBC).  O time 
lidera o torneio, com duas 
vitórias e já se prepara para 
encarar outra competição 
pela frente, a Liga Arba, a 
partir do dia 12 de junho, 
quando enfrentará Potiren-
daba, às 11 horas.

PROVA

Atleta de Rio Preto é ouro 
no Pan de Mountain Bike

A atleta Aline Simões, de 
Rio Preto, foi contemplada 
com medalha de ouro no Cam-
peonato Pan-Americano de 
Mountain Bike Eliminator 
(XCE) feminino. A competi-
ção aconteceu neste domingo, 
29/5, em San Fernando del 
Valle de Catamarca, na Argen-
tina. Essa foi a primeira com-
petição internacional da atleta 
e primeiro título da categoria 
para o Brasil. 

“Foi a minha primeira ex-
periência com esse tipo de 
prova, mas já havia corrido 
em modalidades com veloci-
dade. Andei estudando antes 
e peguei algumas informações 
com outras atletas. Come-
çamos com uma tomada de 

tempo, um contrarrelógio 
na pista que tinha cerca de 
2 minutos. Nesta primeira 
etapa eu fiz o melhor tempo, 
o que me favoreceu podendo 
escolher as raias de largada. 
Depois disso passamos para 
as baterias, formada por três 
ou quatro mulheres. Levei a 
segunda colocação na bateria 
2, venci a terceira e também a 
quarta. Uma sensação incrível, 
levando um título inédito para 
o Brasil e para a minha carrei-
ra”, afirmou Aline Simões. 

Aline recebe apoio da Pre-
feitura de Rio Preto e faz parte 
dos atletas com direito a  auxí-
lio do Poder Público. Agora o 
próximo desafio será a Word 
Cup de Mountain Bike Cross 

Country, na Áustria, em 12 de 
junho. 

Formato
O formato de provas XCE 

acontece com baterias de qua-
tro a seis atletas. Os dois mais 
rápidos são classificados para 
a próxima etapa. O número de 
largadas depende do número 
de atletas e vai acontecendo 
até que chegue na bateria 
final onde serão definidos 
os campeões no masculino e 
feminino. 

A pista do XCE pode ter 
uma extensão de 500 me-
tros a um quilômetro, exi-
gindo do atleta requisitos 
como força, explosão, cora-
gem, determinação e técnica. 

O América sofreu sua quarta derrota seguida na Segunda Divisão do Campeonato Paulista

Os visitantes abriram 
o placar logo aos 
seis minutos com Eli-
seu avançando pela 
esquerda e batendo 
cruzado e rasteiro 
para marcar.

Atleta de Rio Preto é ouro no Pan-Americano de Mountain Bike

Muller Merlotto Silva

Arnaldo Antunes

do da competição. 
Os visitantes abriram o 

placar logo aos seis minutos 
com Eliseu avançando pela 
esquerda e batendo cruzado 
e rasteiro para marcar. Aos 
18 minutos, Chrystian chutou 

forte e Pesenti fez a defesa para 
salvar o América. No entanto, 
poucos minutos depois, a Inter 
com Thiaguinho avançando 
pela esquerda e cruzando para 
Chrystian mandar para o fun-
do da rede. 

Segundo
No segundo tempo, a Inter 

de Bebedouro adotou uma 

postura mais defensiva. Ainda 
assim, o América tinha dificul-
dades para criar chances e o 
único lance de perigo aconte-
ceu aos 25 minutos, em chute 
de Klebinho dentro da área e o 
goleiro Diego espalmando para 
escanteio. 

Após o fim da partida, hou-
ve confusão nas arquibanca-
das. Segundo relato dos pre-

sentes, o zagueiro do América, 
Léo Tanabi, foi tirar satisfação 
com torcedores que estavam 
lhe xingando, se envolvendo 
em um tumulto com troca de 
agressões. O caso não foi re-
latado na súmula e não houve 
registro de boletim de ocorrên-
cia. O América volta a campo 
no domingo para enfrentar o 
Fernandópolis fora de casa.

BRASILEIRO SÉRIE C

Camilo marca no final e 
evita derrota do Mirassol

O Mirassol foi quem 
levou a melhor no clássico 
do interior de São Paulo 
na tarde deste domingo 
(29), quando conseguiu o 
empate por 2 a 2 diante do 
Botafogo nos acréscimos, 
no estádio Santa Cruz, em 
Ribeirão Preto, em partida 
válida pela oitava rodada 
da primeira fase da Série C 
do Campeonato Brasileiro. 

Com o resultado, o Bo-
tafogo chegou a 11 pontos 
conquistados, mas perdeu 
a chance de entrar no G8, 
ficando na nona colocação. 
Enquanto isso, o Mirassol 
chegou a 17 pontos e asse-
gurou a liderança da Série C. 

A primeira etapa em Ri-
beirão Preto começou com 
toda a emoção que um clás-
sico paulista pode propor-
cionar. Ambas as equipes 
criaram chances de perigo 
desde o apito inicial, mas 
paravam nas boas defesas, 
até que aos 10 minutos, Ne-
gueba tabelou com Gleyson 
e tocou para Kauan, que não 
desperdiçou e abriu o placar 
para o Mirassol. 

Após sofrer o gol, o Bota-
fogo se lançou ainda mais ao 
ataque, mas parou na defesa 
do Mirassol, que se fechou 
com sucesso. Enquanto 
isso, os visitantes também 
tentaram criar chances para 
ampliar o marcador, mas 
não encontraram espaços e 
a partida foi para o intervalo 
em 1 a 0 para o Mirassol. 

A volta para o segundo 
tempo foi totalmente ele-
trizante. Logo no início da 
segunda etapa o Mirassol 
se lançou totalmente ao 
ataque em busca do segundo 
gol, mas foi o Botafogo que 
encontrou o caminho das 
redes, aos seis minutos, em 
chute de João Diogo, dei-
xando tudo igual no Santa 
Cruz. Após o gol, o Botafogo 
foi em busca da virada e 
quase conseguiu com Kadu 
Barone, mas Jeferson fez 
excelente defesa e salvou o 
Mirassol. 

O paredão dos visitantes 
salvou a equipe mais uma 
vez aos 29, quando pegou 
tentativa de Delgado. A 
pressão do Botafogo seguiu 
forte até que aos 41 minutos 
surtiu efeito, quando Bruno 
Michel aproveitou rebote 
e virou a partida para os 
donos da casa. O Mirassol, 
porém, não deixou barato. 
Aos 46, Camilo recebeu 
dentro da área, tirou da 
marcação e deixou tudo 
igual novamente no placar, 
que não mudou novamente. 
Final: 2 a 2. 

Próximo
As equipes voltam a en-

trar em campo pela Série C 
no próximo sábado (04). A 
partir das 18h, o Botafogo vai 
até o Sergipe para enfrentar 
o Confiança, no Bastião, 
enquanto o Mirassol recebe 
o Brasil de Pelotas, às 19h. 

JR/Novorizontino

Divulgação

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 
e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem 
imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 08 de Junho de 2022 às 11:10 horas. Segundo Leilão: dia 13 de Junho de 2022 às 
11:10 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais 
condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  Descrição do Imóvel: O lote
nº 04, da quadra L, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São 
José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua 
Projetada 9; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 03 e parte do lote 02; 
do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 05; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 
27, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 11,52m da esquina da Rua Projetada 33. Matrícula
nº 150.020 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito:
1º Leilão R$ 67.809,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 286.570,87. Caso não haja licitantes ou não 
seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 13 de Junho de 2022, às 11:10 
horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora 
antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta 
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento)
a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto
de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, 
registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel 
objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais 
ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que 
porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, 
estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da 
área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17
§ 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente
ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não
se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a).
Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante
à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 08/06/2022 às 11h10 2º Leilão: dia 13/06/2022 às 11h10
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Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Proclamas 

  

 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

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

ORDEM DO DIA 
VETOS 
01 - Veto Total nº 14/22, ao autógrafo nº 15.673/22, originado do Projeto de Lei nº 358/2021, do Ver. 
Bruno Marinho, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de estudo prévio para instalação de radar 
fixo em nossa cidade. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 - Veto Total nº 19/22, ao autógrafo nº 15.696/22, originado do Projeto de Lei nº 418/2021, do Ver. Cel 
Jean Charles O.D Serbeto, que dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de Diplomas em Braille, para os 
alunos com deficiência visual nas instituições de ensino médio e superior, no Município de São José do Rio 
Preto-Sp. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
03 - Veto Total nº 22/22, ao autógrafo nº 15.708/22, originado do Projeto de Lei nº 417/2021, do Ver. 
Cabo Júlio Donizete, que dispõe sobre a implantação do Programa de Diagnóstico e acompanhamento 
integral aos alunos com Dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, no Município de São José 
do Rio Preto, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
04 – 09/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Fixa o valor do Bônus Educador Presente, e dá outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
05 - 185/21 – VER. PROF.DR. ELSO DRIGO FILHO – 2ª DISC./VOT (Subscrito Ver. João Paulo) 
Institui-se no Calendário Oficial do Município de São José do Rio Preto a “Semana da Diversidade 
LGBTQIA+”, que será realizada anualmente na semana que compreender o dia 28 de junho.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
06 – 67/22 – VER. JULIO DONIZETE – 1ª DISC./VOT  
Dispõe sobre a proibição de colocação de vasos e recipientes que acumulem água nos cemitérios do 
Município de São José do Rio Preto.  (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).   
 
07 – 68/22 – VER. BRUNO MOURA – 1ª DISC./VOT  
Dispõe sobre a inclusão, no Calendário Oficial do Município, o dia do Motociclista e do Triciclista, a ser 
comemorado anualmente, em 27 de julho. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES). 
 
08 – 75/22 – VER. BRUNO MARINHO – 1ª DISC./VOT  
Inclui no calendário oficial do município o dia do Coletor de Lixo a ser comemorado anualmente no dia 21 
de outubro. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).   
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL      
IV – VOTAÇÃO SECRETA 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara – 27/05/2022 

Câmara Municipal de 
Bady Bassitt

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 40/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 23/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de 
próteses dentarias. 
Data da realização da Sessão Pública: 14/06/2022 
Horário: 11h00min. 

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, 30 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

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

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

 
Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de São José do Rio Preto, 
os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento: 
 
PEDRO HENRIQUE CONSTANTINO SILVA e CAROLINA KEILA DE LIMA 
GAZZOLA. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 27 de dezembro de 2001, filho de RICARDO FERNANDES 
SILVA e de ANA PAULA CONSTANTINO. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de novembro de 2004, filha de 
CÉSAR FABIANO GAZZOLA e de NAIR APARECIDA DE LIMA GAZZOLA.  
 
MARCELO ABRÃO REZENDE e JULIANA MARTINS BENTO DE SOUZA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em Guaxupé, MG, no dia 17 
de junho de 1985, filho de MARCOS ANTONIO DE REZENDE e de MARTA 
ABRÃO JORGE DE REZENDE. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de setembro de 1987, filha de 
ANTÔNIO BENTO DE SOUZA e de HILDA MARTINS DE SOUZA.  
 
WASHINGTON ALVES DOS SANTOS e MARIA EDUARDA SIMONETE DE 
SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em Mirandópolis, 
SP, no dia 10 de fevereiro de 1993, filho de MOISÉS APRIGIO DOS SANTOS e de 
ROSA MARIA ALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em 
Sidrolândia, MS, no dia 12 de outubro de 2003, filha de EDSON ROCHA DE SOUZA 
e de MARIA DE LOURDES SIMONETE.  
 
UEIDER DA SILVA MONTEIRO e RAQUEL SANT'ANA DA COSTA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, advogado, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 12 de julho de 1978, filho de UEIDER MENDONÇA MONTEIRO e de VERA 
LUCIA DA SILVA MONTEIRO. Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de agosto de 2000, filha de DOVANIR 
ESCHETINI DA COSTA e de LUCINETE APARECIDA SANTOS SANT'ANA DA 
COSTA.  
 
PABLO AUGUSTO DE PAIVA MARGARIZO e LUCIANE YOSHICO SUZUKI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, garçom, solteiro, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia 
14 de maio de 1997, filho de CARLOS AUGUSTO BARROS MARGARIZO e de 
MARIA VÂNIA DE PAIVA. Ela, de nacionalidade brasileira, operadora de 
telemarketing, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 17 de maio de 
1981, filha de YOSINABU SUZUKI e de CREUSA PIRES SUZUKI. 
 
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, 30 de maio de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 

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

1. JOSÉ RODRIGUES LIMA e SOLANGE GRACIANO DA SILVEIRA, sendo ELE filho de EXUPERIO 
RODRIGUES LIMA e de IZALTINA MARIA LIMA, sendo ELA filha de ENEDINO GRACIANO DA 
SILVEIRA e de MARIA JOSÉ DA TRINDADE SILVEIRA; 

2. FELIPE TADEU DOS SANTOS VIANA e AYANE TOLFO LIMA, sendo ELE filho de MARCELO 
DA SILVA VIANA e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS VIANA, sendo ELA filha de MARCÉLO 
PERPÉTUO LIMA e de SONIA ELISABETE TOLFO LIMA; 

3. TIAGO SILVA BRITO e DANIELA TEIXEIRA BEZERRA, sendo ELE filho de BENEDITO 
DOMINGOS BRITO e de MARIA HELENA SILVA BRITO, sendo ELA filha de JOSÉ JOAQUIM 
BEZERRA e de VERA LUCIA TEIXEIRA BEZERRA 

4. RAUL GUSTAVO PAPANI e LARISSA NASCIMENTO TRINCA, sendo ELE filho de JOSÉ 
MAURICIO PAPANI e de DIVA ANTONIA AUGUSTO PAPANI, sendo ELA filha de VALDIR 
DONIZETTI TRINCA e de DULCELEI MARIA DO NASCIMENTO TRINCA; 

5. GABRIEL LINO FERREIRA FILHO e MARIA EUNICE ZANELATO, sendo ELE filho de GABRIEL 
LINO FERREIRA e de AMELIA JANUÁRIA DA SILVA FERREIRA, sendo ELA filha de ALCIDIO 
ZANELATO e de CORINA DE MIRANDA ZANELATO, brasileiros e residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 28/05/2022. 

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. JOÃO MARCOS MORAES GAIAD e SINAI MIDIÃ ORTEGA CAETANO, sendo ELE filho de JOSÉ 
MARCOS GAIAD e de ALICE DE FÁTIMA CAETANO DE MORAES, sendo ELA filha de JOÉL 
CAETANO e de SUELI ORTEGA CAETANO, brasileiro e residente neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 30/05/2022. 

 

 
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
GRAHAM BELL INCORPORADORA S/A  

 

Por solicitação do Presidente Sr. Marcello Luís Moi, ficam os Senhores Associados convocados a participarem de Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se em ambiente virtual, no período compreendido entre as 08h00 do dia 20/06/2022 as 18h00 do dia 
28/06/2022 (fase de debate e votação). 

VOTAÇÂO PRÈVIA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – como preparativo para o funcionamento da Assembleia haverá 
votação do Presidente da Assembleia que ocorrerá entre as 08h00 e 12h00 do dia 20/06/2022. Os interessados a concorrerem à 
presidência da assembleia devem informar nome completo, CPF e e-mail até as 12h00 do dia 19/06/2022, por meio do endereço e-mail 
condominiogranhabell2020@gmail.com para fins de cadastramento 

Em um primeiro momento, os assuntos, abaixo relacionados, serão discutidos em ambiente virtual, nas Salas de Debates, e 
servirão de preparativo para a votação. Nesta fase, a participação nas Salas de Debates ainda não tem caráter de votação, mas 
trata-se de oportunidade dada aos condôminos(as) para conhecerem, questionarem, opinarem e sugerirem soluções em cada um dos 
assuntos de interesse. 

As Salas de Debates funcionarão entre as 12h00 do dia 20/06/2022 e as 12h00 do dia 24/06/2022 e os assuntos a serem 
discutidos e posteriormente votados serão:  

1) Aprovação da prestação de contas 2021; 

2) Aprovação da prestação de contas Janeiro a Maio 2022; 

3) Apresentação da situação dos processos de unificação  

4) Apresentação do relatório dos próximos passos e pendencias 

5) Aprovação da nova Diretoria Julho 2022- Julho 2023; 

6) Assuntos Gerais; 

Nas Salas de Debates serão disponibilizados arquivos relacionados aos assuntos de interesse que servem de base para consulta e 
retirada de dúvidas. 

A FASE DE VOTAÇÃO da AGO ocorrerá na mesma Plataforma AVCond e estará disponibilizada no período compreendido 
entre as 18h00 do dia 24/06/2022 até as 18h00 do dia 28/06/2022, oportunidade em que serão colocados em votação os itens que 
necessitam de aprovação.  

Observação importante: Os interessados a concorrem aos cargos de Presidente, Vice Presidente, Diretor, Comissão de Obras 
devem manifestar, expressamente, por meio de registro de sua intenção nas Salas de Debates, até as 12h00 do dia 24/06/2022, a fim de 
serem relacionados como candidatos aos cargos. Poderão ser enviados vídeos de apresentação dos candidatos, para inclusão do link na 
plataforma.  

A participação nas Salas de Debates e, posterior Votação na Assembleia, em ambiente virtual, será feito por meio do acesso à 
Plataforma AVCond. Para isto, acesse via navegador (Chrome, Firefox, IE e outros) o link app.avcond.com, utilizando os dados de login 
recebidos nos e-mails cadastrados junto à Administradora. 

Procurações devem ser encaminhadas até as 12h00 do dia 20/06/2022, por meio do endereço e-mail 
condominiogranhabell2020@gmail.com para fins de cadastramento. 

Para efeitos legais, considera-se a convocação feita, nos moldes da Convenção, por meio da expedição e publicação do 
presente EDITAL, sendo que o mesmo terá publicação em jornal de circulação de São José do Rio Preto. 

Para operação da Plataforma AVCond foi designado, como operador da plataforma, o Sr. Fernando Gardino de Souza, que 
também, exercerá as funções de secretário da Assembleia. 

Cada condômino pode realizar o registro de seu voto na opção desejada, durante o período de vigência da assembleia virtual 
aberta para esta finalidade, por meio do acesso à Plataforma AVCond, no período de funcionamento da Assembleia acima descrito. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) É defeso aos associados se fazerem representar por procuradores munidos de instrumentos particulares de procuração, 
devendo a procuração ser depositada nas mãos do síndico, antes do início da assembleia. É recomendável apresentar cópia do 
RG do outorgante; 

2) As deliberações das assembleias gerais serão obrigatórias a todos os associados, independentemente de seu comparecimento 
ou de seu voto, cabendo ao síndico executá-las e fazê-las cumprir. 

São José do Rio Preto, 28 de Maio de 2022. 

 
 

Atenciosamente 
 
 
 

______________________________ 
Marcello Luiz Moi 

Presidente 

RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.
CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data: 29.04.2022. Horário: 09 horas. Local: Avenida Mario Andreazza, 867, Parte B, Jd. São Marcos, CEP 15081-490, 
São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando mais de 2/3 do capital social, conforme 
editais de convocação. Mesa: Waldemar Verdi Junior - Presidente; Marcio Anisio Haddad - Secretário. DELIBERAÇÕES: 
(1) o exame, a discussão, e votação das contas da administração e das demonstrações fi nanceiras e demais documen-
tos relativos ao exercício social fi ndo em 31/12/2021; (2) a aprovação da destinação dos resultados da Companhia, 
apurados no exercício social fi ndo em 31/12/2021; (3) a reeleição dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo eles: (i) Waldemar Verdi Junior, brasilei-
ro, casado, empresário e advogado, (RG nº 3.226.381-8/SSP-SP e CPF nº 056.374.498-72, como Presidente; (ii) Milton 
Jorge de Miranda Hage, brasileiro, casado, administrador e advogado, (RG nº 2.883.332-6/SSP-SP e CPF nº 028.241.918-
72), como Vice-Presidente; e (iii) Marcio Anisio Haddad, brasileiro, casado, advogado, (RG nº 8.352.382-0/SSP/SP e CPF 
nº 038.536.778-35), como Secretário; e (4) a fi xação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Ad-
ministração e da Diretoria para o exercício de 2022. Registro JUCESP nº 266.716/22-2, em sessão de 25.05.2022.

ILHA BELA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

CNPJ Nº 07.385.848/0001-25 - NIRE 35.300.323.939
EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Data: 29.04.2022. Horário: 14hs. Local: Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Andar Superior, Vila Imperial, CEP 15.015-700, 
São José do Rio Preto-SP. Presença: A totalidade dos acionistas da Companhia. DELIBERAÇÕES: (1) o exame, a 
discussão e votação das contas da administração e das demonstrações fi nanceiras e demais documentos relativos ao 
exercício social fi ndo em 31/12/2021; (2) a absorção de prejuízos acumulados do período de 2015 a 2020, no 
montante de R$1.217.651,80, pela Reserva Estatutária; (3) a aprovação da destinação dos resultados da Companhia, 
apurados no exercício social fi ndo em 31/12/2021; e (4) a reeleição dos membros da Diretoria, com mandato até a 
Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo eles: (i) Antonio José Orlandi, como Diretor Superintendente; e (ii) Thiago 
Tagliaferro Lopes, como Diretor. Registro JUCESP nº 257.918/22-0, em sessão de 24/05/2022.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

MARCUS VINICIUS GUTIERREZ e CAROLINE SILVA MADEIRA. Ele, brasileiro, natural de 
Votuporanga, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e quatro (24) de julho de um mil novecentos e oitenta e nove 
(1989), com trinta  e dois (32) anos de idade, estudante, divorciado, filho de MARCO ALBERTO GUTIERREZ e de 
dona MARIA APARECIDA CAMPOS GUTIERREZ. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo, nascida aos  vinte e dois (22) de fevereiro de um mil novecentos e oitenta e oito (1988), com trinta  e 
quatro (34) anos de idade, cabalereira, divorciada, filha de ADALTO DOMINGOS MADEIRA e de dona 
APARECIDA DE CÁSSIA SOUZA SILVA MADEIRA.

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

São José do Rio Preto - SP, vinte e oito (28) de maio de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Editais
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SOCIAL

Giovanna Galvão e Lucas Merigue são os vencedores do concurso 
Miss e Mister Rio Preto 2022, realizado no último domingo no Fau-
ze Karam Buffet

A empresária Sueli Noronha Kaiser e sua querida neta Maria Luiza 
Kaiser Duarte, que comemorou seu Début (15 anos), com uma lu-
xuosa festa no Villagio JK, em São Paulo, sábado passado, dia 28. A 
aniversariante é filha de Vanessa Noronha Kaiser e do empresário 
Ricardo Marcondes Duarte

O advogado e Presidente do Centro Social Estoril. Dr Manoel Neves 
Filho, realizou com tremendo sucesso a 16ª edição da única Feijoada 
Mané com Festival de Chopp em Rio Preto, no Espaço Green Gold, 
do Centro Social Estoril. O evento é um festival de solidariedade, em 
clima open bar e open food. Foto do colunista Luizinho Bueno

O empresário Alaércio Bellon e a requisitada dermatologista Dra. 
Miriam Delbem Bellon, em chique casamento de amigos, no Buffet 
Fauze Karam. Foto do colunista Luizinho Bueno

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 
OBRA QUE
FALTAVA.

NADIM CURY, o presidente 
do Clube Monte Líbano, que 
está no final de sua 4ª gestão, 
entrega hoje a noite aos asso-
ciados a obra que faltava para 
completar sua trajetória vito-
riosa em 8 anos de mandato.

REALIDADE
SONHADA.

Esta obra tão esperada e so-
nhada pelos associados, foi 
iniciada em 2020, e atrasou 
por causa do recesso pro-
vocado pela pandemia, mas 
hoje torna-se uma realidade, 
o presente que faltava.

TUDO EM
SEU TEMPO.

O atraso da obra foi provoca-
do pela pandemia, um evento 
extraordinário que constituía 
um risco de saúde para os as-
sociados. Mas, como tudo tem 
sua hora, o restaurante do 
Parque Aquático está pronto 
e será inaugurado nesta noite.

ESPAÇO PARA
CRIANÇAS.

Paralelamente a entrega do 
restaurante, o Monte Líbano 
vai presentear as famílias as-
sociadas com uma brinque-
doteca de aproximadamente 
120 metros quadrados para 
as crianças com direito a ber-
çário e vestiário.

NÚMEROS E DETALHES.
O bar a ser inaugurado hoje está numa área de 1400 metros, com 
pé direito de 8 metros pra ventilar em dias quentes, ocupando 
um salão de mil metros quadrados pra atender ao mesmo tempo 
400 pessoas sentadas com 2 câmaras frias, forno industrial e 
arquitetura que mantém o estilo de construções integradas. 

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

 Vencedores 
Miss e Mister
Giovanna Galvão (mode-
lo profissional) e Lucas 
Merigue (formado em 
Relações Internacionais) 
foram eleitos Miss e Mis-
ter Rio Preto 2022, no 
último domingo, em um 
evento digno dos gran-
des concursos, no Fauze 
Karam Buffet. O con-
curso contou com a as-
sessoria do Padre Sílvio 
Roberto e coordenação 
geral de Adriano Chiac-
chio. Beatriz Canato es-
tudante de medicina e 
Rodrigo Rossetti, técni-
co em contabilidade, fi-
caram em 2º lugar.  Em 
terceiro ficaram Elis-
vânia Freitas e Sam Le-
mos. Carina Jeronymo e 
Brendo Vieira em quarto 
lugar e Isabela Milsoni 
e Leonardo Simaya fica-
ram em quinto lugar.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Política é a capacidade de prever o que vai 
acontecer amanhã, na próxima semana, no 

próximo mês e no próximo ano. E ter a habili-
dade de depois explicar poque isso não acon-

teceu. 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

KELVIN KAISER reeleito para o seu 2º mandato como 
presidente da Associação Comercial e Empresarial de Rio 
Preto, formatou para sua nova gestão alguns nomes novos 
nos cargos estatutários.

PELA ORDEM.  1º vice-presidente Gilberto Perez Maria-
no, 2º vice-presidente Osvaldo Luís do Nascimento, 3º vice-pre-
sidente Jorge Luís de Souza, 4º vice-presidente, Daniel Fernan-
do Rodrigues, Diretora Secretária Geral Daniela Brandi Fontes. 
Aos poucos vamos divulgando os nomes de todos os diretores.
 
SEM MASCARA. Dizem que amor não tem idade, tem 
eternidade. A campanha dos restaurantes para reencontro 
dos separados e dos eternos apaixonados já começou para 
comemorar o Dia dos Namorados.

FRASE DE EFEITO. Sem citar o nome, a frase que 
ecoou nas entranhas no “Senadinho” não foi política, mas 
esportiva: “O América está morto – só falta enterrar”.

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211
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henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888


