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50 ANOS OU MAIS

Rio Preto começa aplicar 4ª 
dose da vacina contra a Covid
A decisão foi do Ministério da Saúde após o número de casos voltar a crescer em todo o país

DEMANDA

Mutirão quer 
fazer 18 mil 
cirurgias 
na região
O governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB) implanta pro-
grama para acabar com a 
fila de pessoas que esperam 
por cirurgias no estado. 
Para isso, o programa vai 
dobrar o preço de cada 
procedimento tanto na rede 
que atende aos pacientes 
do SUS como na privada.
No estado 538,1 mil cirur-
gias cadastradas. Em Rio 
Preto e região o número é 
de 18.246. CIDADES  Pág.5

PROJETO DOS
APADRINHADOS
Será votado hoje projeto que 
recria cargos apadrinhados na 
prefeitura de Rio Preto.  Vere-
ador Paulo Pauléra acredita na 
aprovação. POLÍTICA  Pág.3

Divulgação SMCS

Policiais ambientais farão atividade delegada
Rio Preto assinou convênio com o governo do Estado e passa incorporar a Polícia Ambiental no programa Atividade 
Delegada. Por ela, os policiais passam a trabalhar para o município nos dias de folga, em escala especial. Esse momento 
é muito importante agregar a Polícia Ambiental. Rio Preto assiste há dois anos consecutivos incêndios que colocam 
em risco uma das raras florestas nativas estaduais remanescentes da vegetação original da nossa região..  
CIDADES Pág.6

BEZINHA

América 
perde a 
quinta 
seguida

ESPORTES    Pág.6

BRASILEIRO

Mirassol 
vence e segue 
na liderança 
da Serie C
Na estreia do seu novo uni-
forme azul, o Mirassol levou 
a melhor contra o lanterna 
Brasil de Pelotas e venceu 
por 2 a 0 no estádio José 
Maria de Campos Maia. O 
resultado mantém a equi-
pe na liderança da Série C 
do Campeonato Brasileiro, 
com dois pontos de vanta-
gem para o vice-líder Pay-
sandu. O jogo foi de amplo 
domínio do Leão, que pres-
sionou durante todo tempo. 
ESPORTES  Pág.6

VIOLÊNCIA

Homem é preso 
após manter 
mulher em 
cárcere privado
Um rio-pretense, de 40 
anos, foi preso em flagran-
te, às 7h07 deste domingo, 
5, por cárcere privado e 
sequestro, violência do-
méstica e ameaça, no bair-
ro Eldorado, na Região 
Norte da cidade. A vítima 
é sua companheira, de 34 
anos. A Polícia Militar foi 
acionada pela mãe do acu-
sado, que disse que ouvia 
os gritos da nora desde a 
véspera.
 CIDADES Pág.4

CENTRO

Cine Drive-in 
oferece 
programação 
Cringe este mês
Parte da programação de 
cinema do Sesc Rio Preto, 
traz, nos dias 8 e 9 de ju-
nho, quarta e quinta-feira, 
a nostalgia dos filmes em 
formato drive-in. As exibi-
ções acontecem no Centro 
Regional de Eventos, onde 
o público poderá estacionar 
seus veículos e aproveitar 
uma seleção de quatro obras 
norte-americanas que mar-
caram época. 
CULTURA Pág.7

Começou nesta segunda-
-feira (6) a vacinação da 
quarta dose contra a Covid 
para todas as pessoas com 
50 anos ou mais, e para os 
trabalhadores da saúde, se-
gundo informa a assessoria 
da Prefeitura de Rio Preto. A 
imunização está sendo feita 
nas 28 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) entre as 7h30 e 
15h. A vacina, no entanto, só 
pode ser aplicada em quem 
tomou a terceira dose há 
122 dias. Para comprovar, 
é necessário a apresentação 
do passaporte da vacina. A 
Secretaria também pede um 
documento com foto e o CPF. 
Quem é da área da Saúde 
tem que comprovar a função. 
CIDADES  Pág.5

DEPUTADO

Etecs 
prorrogam 
prazo de 
inscrições
A taxa do Vestibulinho, de 
R$ 39, também deve ser 
paga até o dia 13. São ofer-
tadas mais de 43 mil vagas 
para cursos técnicos, espe-
cializações técnicas e vagas 
remanescentes de segundo 
módulo. A avaliação será 
presencial, com prova dia 
3 de julho. CIDADES Pág.5

O programa Atividade Delegada que inclui a Polícia Ambiental foi assinado nesta segunda-feira (6)

INTOLERÂNCIA

Pai esfaqueia 
filho por 
causa de 
som da TV
Um jovem, de 23 anos, foi 
esfaqueado no tórax e na 
mão direita pelo próprio 
pai, de 48 anos, na Vila 
São Jorge, em Rio Preto, 
às 21h40 deste domingo, 
5. O acusado está foragi-
do.O motivo da tentativa 
de homicídio seria o som 
alto da televisão. Segundo 
a vítima, que tem pro-
blemas auditivos, estava 
assistindo um programa 
quando reclamou do baru-
lho. CIDADES Pág.4Na estreia do seu novo uniforme azul, o Mirassol levou a melhor

Leo Roveroni/Agência Mirassol
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COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!
Seguindo com nosso texto 

semanal, na semana passada 
falamos sobre o sentimento 
de Depressão! Vamos seguir 
nessa linha de raciocínio se-
quenciando neste assunto que 
é de muita relevância a todos.

Relembrando o que dis-
semos: Depressão é um sen-
timento que poderá ser pro-
duzido por condições de vida 
diante das quais a pessoa não 
possui recursos significativos 
de se comportar de uma ma-
neira na qual, modificando e 
alterando satisfatoriamente 
o que aconteceu com ela, ou 
seja, que lhe trouxe um sofri-
mento muito grande, para e 
transformá-lo em condições 
favoráveis e com mais satis-
fação para sua vida. 

Ou seja, há um estado 
emocional que poderá passar 
pela intenção de se desejar fi-
car a sós, isolado, vivenciando 
o que chamamos de sofrimen-
to por desamparo e perda de 
sentido da vida.

Tal comportamento pode 
vir de outras formas que po-
derão ser confundidas ou 
associadas à outras patologias 
como: a hiperatividade, agres-
sividade, consumo de subs-
tâncias químicas, de álcool, 
de ingratidão, o famoso mal 
humor, desanimo que vem do 
nada, tristezas e vontade de 
chorar, perder as esperanças 
que vinha mantendo, se sentir 
feio, incapaz, um sentimento 
grande de angustia, baixa 
concentração em atividades 
que fazia cotidianamente, 
vontade de ficar largado no 
sofá, não querer falar com 
amigos e muito menos sair de 
casa, aquela vontade de não 
fazer absolutamente nada e 
que poderão ser seguidas por 
improdutividade laboral, ou 
até a letargia total. 

Tudo isso e talvez algo 
mais podem ser os sintomas 
da depressão!

Tais sintomas, se perdu-
rarem em média por mais 
de duas semanas poderão 
ser classificados pelo DSM 
– Manual de Diagnóstico 
Estatístico de Saúde Mental, 
e avaliados por especialis-
tas médicos e ou psicólogos 
como depressão. Geralmente 
ocorrem também em pessoas 
deprimidas de vez em quando. 

Para nós psicólogos ana-
listas do comportamento, a 
distinção entre uma pessoa 
com depressão e outra depri-
mida é a frequência em que os 
comportamentos ocorrem, ou 
seja, se ocorrem todos os dias 
ou apenas de vez em quando. 

Esse quadro está em re-
lação direta com o ambiente 
que a pessoa vive, trabalha, 
e até se distrai, e ao que ela 
possui como repertório de 
enfrentamento a tais situa-
ções, ou seja, a capacidade 
de lidar com tais sintomas e 
como o faz. 

Aqui vemos uma rela-
ção entre o baixo repertório 
comportamental da pessoa 
e em sua capacidade de dar 
respostas rápidas ao que lhe 
acontece e ou situações em 
que vive. 

Podemos citar o afeto 
como um importante compo-
nente emocional e reforçador 
que promove a autonomia da 
pessoa nessas condições. O 
amparo por parte daqueles 
que se importam conosco, 
sem julgamentos e com muita 
compreensão, é fator de suma 
importância nesse processo 
em que apessoa se sente do-
ente.

Quando a pessoa procura 
ajuda de um especialista, o 

tipo de informação que traz 
enquanto queixa que pode ser 
caracterizada como depres-
são, se torna relevante tanto 
para o diagnóstico quanto 
para o tratamento. 

Falar sobre o que sente, 
como sente e em quais situa-
ções especificamente, ajuda o 
profissional fazer correlações 
entre seu ambiente e o meio. 

A partir disso, as interven-
ções se tornam únicas para 
cada pessoa, e assim teremos 
uma intervenção especifica 
para cada um. Isso se dará 
através de longas entrevistas 
com a pessoa e com objeti-
vos definidos para lidar com 
a situação, mesmo quando 
pessoas apresentarem os 
sintomas iguais, os resultados 
e intervenções serão individu-
alizados. 

O ser humano é dotado de 
três níveis de seleção: a gené-
tica, o que aprendeu durante 
sua vida até o momento e a 
cultura em que se insere. 

Para os diagnósticos se 
tornam únicos e diferentes 
para cada um, se observa que 
devido terem histórias especí-
ficas e pessoais e viverem em 
ambientes diferentes, geram 
variadas combinações de con-
textos, e que estes acometem 
aversivamente a pessoa, as 
fazendo adoecer.

Não se descarta uma pes-
soa com depressão apresentar 
baixos níveis de serotonina e 
os sintomas clássicos estabe-
lecidos no DSM, mas não nos 
limitamos a isso, pois reafir-
mamos que para cada pessoa 
as causas que a levaram ter 
depressão são diferentes de 
pessoa para pessoa, embora 
com o mesmo diagnóstico! 

Também podemos obser-
var que que o quadro depres-
sivo poderá se dar mais em 
alguns dias, situações, com 
determinadas companhias 
que até gerem bons momen-
tos, fazendo coisas que a 
alegrem momentaneamente, 
mas que infelizmente a raiz 
da questão só terá contato 
mediante um tratamento 
psicoterápico, seja por meio 
da terapia ou associado ao 
medicamentoso.

Exploraremos um pouco 
mais sobre tão extenso as-
sunto em nosso próximo ar-
tigo, assim somaremos nosso 
aprendizado, segundo nível 
de seleção, lembram-se?! o 
qual citamos acima, na ten-
tativa de breve compreensão 
do processo depressivo.

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

Daremos sequência a este 
assunto em um outro mo-
mento, 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 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.

Elizio Bispo dos Santos, natural de Es-
tância Bahia, faleceu aos 91 anos de 
idade. Deixa os filhos Eliana, Adriana, 
Rodrigo e Josefa. Será sepultado no 
dia 06/06/2022 às 11h, saindo seu fé-
retro do velório de Baguaçu-SP para 
o Cemitério Municipal de Olímpia. 
 
Karina Martins Bardelli, natural de 
São José do Rio Preto-SP, faleceu 
aos 36 anos de idade. Era casada 
com Sr. Izaque Prates dos Santos 
e deixa os filhos Kaline e Isabelle. 
Será sepultada no dia 04/06/2022 
às 8h 30min, saindo seu féretro 
do velório São João Batista para 

FALECIMENTOS E MISSAS

o Cemitério São João Batista. 

Jose Girotto, natural de Olímpia-
-SP, faleceu aos 89 anos de idade. 
Era viúvo de Sra. Belina Semensa-
to Gortto e deixa os filhos Devanir, 
Neuza, Luiz Carlos, Lourdes Apare-
cida, Marilene, Sidnei, Roberto e 
Marco Antonio. Será sepultado no 
dia 04/06/2022 às 16h, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o Cemitério São João Batista. 
 
João Carlos Lino da Silva, natural 
de José Bonifácio-SP, faleceu aos 
58 anos de idade. Era divorciado 

e deixa os filhos Alyne Cristina, 
Heloisa Helena, Beatriz, Larissa 
e Monice. Será sepultado no dia 
06/06/2022 às 16h, saindo seu fé-
retro do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista. 

Maria do Socorro dos Santos, natu-
ral de Tabira-PE, faleceu aos 58 anos 
de idade. Era casada com Sr. Walcir 
Santos da Silva e deixa os filhos Alis-
son e Luenderson. Será sepultado no 
dia 06/06/2022 às 16h 30min, sain-
do seu féretro do velório São João 
Batista para o Cemitério São João 
Batista.

As transferências interna-
cionais consistem, em resumo, 
em enviar e receber recursos 
financeiros em moedas estran-
geiras. É uma forma rápida e 

O momento é para prestar 
atenção no futuro

segura de enviar dinheiro para 
outros países, além de já fazer 
o câmbio das moedas para o 
país que está sendo enviado. 
Ao fazer uma transferência 
internacional existem alguns 
códigos no caminho, chamados 
de canais bancários, que irão 
armazenar as instruções que 
você envia ou recebe durante 
uma transferência internacio-
nal. Estes canais são compostos 
por várias informações, entre 
elas os códigos IBAN e SWIFT.

O IBAN é o número que 
permite identificar o país, 
agência e conta bancária em 
formato internacional. Cada 
conta possui um número de 

IBAN próprio. Já o SWIFT 
funciona como  identificador 
da sua instituição financeira 
escolhida.

Cada plataforma irá defi-
nir quais moedas serão tra-
balhadas. As mais comuns 
são: USD, EUR, GBP e CAD. 
Todos os países podem re-
ceber ordens, desde que não 
estejam na lista de embargos 
internacionais (países com 
ditadura, guerra ou sistema 
financeiro pouco confiável). 
“Ao fazer a cotação da trans-
ferência, a sua instituição 
escolhida irá informar com 
quais moedas ela trabalha, 
assim como irá mostrar o 

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

Receba notícias pelo 
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ARTIGO

câmbio entre elas de acordo 
com a cotação do momento. 
A Exon trabalha atualmente 
com as moedas USD, EUR, 
AUD, CAD, GBP, CHF e JPY. 
Nossas transferências po-
dem ser feitas a partir de um 
cadastro simplificado, que 
abre um limite automático 
de 20.000 USD/ano para 
o cliente”, destaca Matheus 
Carnelossi, COO da Exon. 
Cada instituição financeira irá 
cobrar uma taxa para receber/
enviar e realizar as transações 
financeiras. Algumas podem 
definir taxas fixas sobre a 
transferência, outras operam 
por meio de spread, fazendo a 
cotação de câmbio do momen-
to e aplicando um percentual 
sobre o valor. Em média, os 
bancos podem cobrar de 3% 
a 4% por operação. A Exon se 
destaca no mercado operando 
com um custo inicial de 1,3% 
por operação.

Urna eletrônica X voto impresso auditável

A urna eletrônica deriva 
exatamente de uma máquina, 
cuja responsabilidade é conta-
bilizar os votos dos brasileiros 
em época de eleições presi-
denciais e municipais. Todo 
o seu processo de apuração 
é feito de forma digitalizada 
e nela cada cidadão tem o 
direito inviolável de votar em 
deputados federais, depu-
tados estaduais, senadores, 
governadores, prefeitos, vere-
adores e um presidente. 

A implantação desse sis-
tema de votação se fez uma 
realidade durante a década 
de 1980 e 1990. Entretanto, 
mesmo estando prevista no 
Código Penal desde 1932 
durante o governo de Getúlio 
Vargas, a urna de fato veio 
a ser criada no ano de 1995 
quando Fernando Henrique 
Cardoso estava à frente do 
Executivo. Ademais, em 1996 
ela foi responsável pela apura-
ção das eleições presidenciais 
pela primeira vez quando 
57 cidades a utilizaram para 
eleger políticos.

Foi somente em 2000 na 
virada do século que ela se 
tornou o único meio respon-
sável pelo monitoramento do 
processo eleitoral brasileiro e 

nos anos subsequentes elegeu 
muitos presidentes estando em 
uso contínuo até os dias atuais 
a cada quatro anos. É fato que 
a urna eletrônica faz com que a 
eleição do nosso país seja uma 
das mais seguras. 

A segurança das urnas é 
verificada constantemente em 
auditorias públicas e houve a 
constatação da inexistência 
de quaisquer fraudes – uma 
recorrente preocupação para 
a sociedade brasileira – sobre-
tudo, nos últimos anos com o 
aumento da polarização polí-
tica entre Esquerda e Direita. 

É importante categorizar 
que durante todo o dia em 
que os cidadãos saem às ruas 
para a votação, algumas ações 
reforçam a confiabilidade da 
urna eletrônica: as urnas são 
transportadas pelas Forças 
Armadas. De acordo, com a 
Justiça Eleitoral a urna possui 
em torno de 30 barreiras de 
segurança para que tudo corra 
como esperado dentro das 
quatro linhas. 

Segundo, um relatório di-
vulgado no site oficial do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 

em outubro de 2021; os mem-
bros do Tribunal de Contas 
da União (TCU) asseguraram 
convictamente que o sistema 
é seguro e auditável, e que a 
adoção do chamado voto im-
presso auditável desencadearia 
um processo mais oneroso e 
com maior risco de fraudes. 
Contudo, foi decidido que a fis-
calização terá prosseguimento 
até que todas as dúvidas sejam 
esclarecidas. 

Em contrapartida, uma 
reportagem divulgada no site 
oficial da Câmara dos Deputa-
dos trouxe à luz uma contes-
tação diferente, ou seja, dois 
especialistas opinaram que é 
necessária a adoção do voto 
impresso, pois faria jus a um 
melhor aprimoramento que ga-
rantiria segurança a possíveis 
eventuais riscos de fraude. Essa 
audiência ocorreu em maio de 
2021 pela comissão especial. 

Um Projeto de Lei (PEC) de 
autoria da Deputada Federal 
Bia Kicis (PEC135/19) exigia 
a adoção integral do voto im-
presso em todas as eleições 
no Brasil. Como funcionaria? 
Haveria a impressão de cédu-

ARTIGO

Vitor ALTINO

las em papel tanto na votação 
como na apuração, dessa forma 
teoricamente o eleitor poderia 
ter a certeza de que o voto que 
ele deu para certo candidato 
foi para aquele ao qual ele 
escolheu. 

Com toda a repercussão 
que se seguiu, o projeto não 
obteve sucesso e foi arquivado 
pelo Presidente da Câmara 
Arthur Lira após uma derrota 
de 308 votos contrários e 229 
votos favoráveis. O tema urna 
eletrônica ocupou o centro do 
Fórum de Discussões Públicas, 
principalmente nesse ano de 
2022 onde teremos eleições 
presidenciais. 

As urnas têm ocasionado 
constantemente muitos deba-
tes acalorados, teses jurídicas, 
teses universitárias e matérias 
quentes nas emissoras televisi-
vas. A questão de ser confiável 
ou não, cabe ao eleitor concluir 
por si mesmo buscando se ins-
truir de notícias que passem 
credibilidade e confiança. 

Contudo, o debate a seu 
respeito está longe de termi-
nar pela sua complexidade e 
divergência. Resta-nos apenas 
torcer para que haja eleições 
democráticas e que o bom sen-
so se faça presente no resultado 
final. 
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Política Aeroportos
Anac aprova editais de Congonhas 
e outros 14 aeroportos e marca 
leilão para 18 de agosto 

Esquerda e reformas
Esboço do programa do PT prevê 
revogação de teto de gastos e da 
reforma trabalhista

Vereadores da base de 
apoio ao prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) deverão garantir a 
aprovação nesta terça-feira, 7, 
do projeto de lei complementar 
que trata da adequação dos 
cargos em comissão e funções 
gratificadas na Prefeitura. 

Consulta realizada pelo 
Dhoje Interior nesta segun-
da-feira, 6, um dia antes da 
votação, mostra que apesar 
da aprovação o projeto deverá 
receber votos contrários. A 
sondagem indica placar de 12 
votos, número mínimo para 
aprovação. 

Dois vereadores, em espe-
cial, trabalham nos bastidores 
para conseguir adesão e dar 
margem folgada para apro-
vação do projeto de Edinho. 
Espécie de líder do governo 
na Câmara, vereador Paulo 

Base de apoio a Edinho na Câmara acredita em 
aprovação de projeto que cria cargos e funções

VOTAÇÃO É HOJE

Pauléra (PP) disse ao Dhoje 
que a tendência é que o grupo 
vote com certa tranquilidade. 

“Vou votar favorável com 
muita tranquilidade, primeiro 
até por uma questão de fazer 
justiça para mais de 600 fun-
cionários que dependem dessa 
gratificação. E segundo pelas 
próprias palavras do promo-
tor de Justiça, representando 
o Ministério Público, Carlos 
Romani, onde não há nenhum 

dolo, improbidade, do voto do 
vereador”, disse Pauléra. 

Celso Peixão (MDB), outro 
aliado de primeira hora do pre-
feito Edinho, segue a linha de 
Pauléra. “Posso te garantir que 
voto pela legalidade. tivemos o 
Carlos Romani (promotor de 
Justiça) que deu um show no 
que diz respeito a legalidade 
desse projeto”, afirma Peixão. 

No entanto, vereadores 
como Renato Pupo (PSDB) 

e Odélio Chaves (PL), ainda 
mantém mistério. Pupo afirma 
que o voto será decidido nesta 
terça, já que iria se encontrar 
com o vice-prefeito Orlando 
Bolçone (União Brasil) para 
tratar da questão. “Tenho uma 
reunião com o vice prefeito 
Orlando Bolçone que tem uma 
vasta experiência e ficamos 
de conversar para fazer uma 
avaliação e tomar uma decisão 
justa e segura”, declarou Pupo. 

A proposta do Poder 
Executivo entra na pau-
ta em primeiro turno, 
ou seja, será analisada 
pela legalidade.

Base de apoio a Edinho na Câmara acredita em aprovação de projeto que cria cargos e funções gratificadas

Divulgação

O edital de licitação do Lote 
Noroeste do Programa de Con-
cessões Rodoviárias do Estado 
de São Paulo já está disponível 
para empresas e consórcios. O 
edital foi publicado no último 
sábado, 4. 

Podem participar empresas 
nacionais e estrangeiras, isola-
damente ou por consórcio. O 
critério de julgamento será o 
de maior valor da outorga fixa 
a ser paga ao poder conceden-
te, considerando o valor míni-
mo de R$ 5 milhões, conforme 
estabelecido no edital. 

O leilão está previsto para 
15 de setembro na B3. O edital 
ficará disponível para consul-
ta no site oficial da ARTESP 
(http://www.artesp.sp.gov.
br), que conduzirá o procedi-
mento licitatório. 

O Lote Noroeste do Pro-
grama de Concessões das 
Rodovias Paulistas receberá 
investimentos de R$ 13,9 bi-
lhões, nos quais está incluída 
a construção da 3ª faixa na 
Washington Luiz (SP 310), Km 
425 ao 454+300, entre Cedral, 
Rio Preto e Mirassol. Além da 
nova pista no trecho de Rio 
Preto, municípios de São Car-
los e Barretos também rece-
berão investimentos da futura 

NOVA CONCESSÃO

Leilão que inclui construção da 3ª faixa 
na Washington Luís será em setembro

concessionária da rodovia. 
A vencedora da licitação 

assumirá as malhas rodoviá-
rias atualmente operadas pelas 
concessionárias AB Triângulo 
do Sol e Tebe.

Os 600 quilômetros de 
estradas abrangem cinco rodo-
vias (SP 310, SP 333, SP 326, 
SP 351 e SP 323). 

“A nova concessão do Lote 
Noroeste trará um pacote de 
soluções para o usuário:  au-
mento de trafegabilidade, com 

a nova faixa da Washington 
Luís, tecnologia avançada para 
a segurança nos trechos e ain-
da menores tarifas de pedágio. 
Um conjunto de vantagens que 
só o eficiente modelo do Pro-
grama de Concessões Rodo-
viárias do Governo do Estado 
de São Paulo pode oferecer”, 
afirma Milton Persoli, diretor-
-geral da Agência Reguladora 
de Transporte do Estado de 
São Paulo (ARTESP), que ge-
rencia o programa. 

SAÚDE

Depois de blitz de grupo de 
vereadores na UPA Jaguaré 
em abril deste ano, que escan-
carou a situação problemática 
da saúde local de Rio Preto 
em que foram identificadas 
uma série de irregularidades, 
desde a falta de profissionais 
médicos a problemas estrutu-
rais, vereadores da Câmara de 
Rio Preto se anteciparam com 
pedidos ao prefeito Edinho 
Araújo (MDB) para amenizar 
os problemas. 

Um deles foi do vereador 
Robson Ricci (Republicanos) 
que propôs projeto de lei que 
obriga os postos de saúde e 
unidades de pronto atendi-
mento do SUS, por intermédio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, dae disponibilização ao 
público, de modo facilmente 
legível e em local visível, a re-

“Com a nova concessão, 
os trechos que já receberam 
várias melhorias das atuais 
operadoras terão novos in-
vestimentos, garantindo a 
mobilidade dos habitantes das 
regiões e o escoamento de pro-
dutos de uma área com altos 
níveis de produção agroindus-
trial, especialmente açúcar e 
etanol”, afirmou o governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) em 
nota encaminhada à imprensa. 

Tarifas 
O governo do Estado garan-

te que a nova concessão prevê, 
inclusive, a redução das tarifas 
de pedágio. A base tarifária 
atual será reduzida em cerca de 
10%, com desconto adicional 
de 5% para os veículos com tag 
(pagamento automático). 

Uma parte dos motoristas 
também poderá optar pela 
adoção do sistema de descon-
tos progressivos na tarifa para 
usuário frequente (DUF), mo-
dalidade criada para diminuir 
o custo da viagem de quem faz 
várias passagens pela praça de 
pedágio no mesmo mês. 

Os descontos tarifários 
progressivos, que variam de 
15% a 83% nessa concessão, 
de acordo com a frequência de 
uso, estarão disponíveis para 
todos que fazem pagamento 
eletrônico das tarifas. 

lação de nomes, especialidade 
e horários de atendimento de 
todos os seus profissionais de 
saúde e respectivas especiali-
dades em cada unidade. 

A proposta foi aprovada 
pela Câmara, mas acaba de ser 
vetada pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que apontou ví-
cios de inconstitucionalidade. 
Edinho lembra que consulta 
junto a Secretaria de Saúde 
já existe “ampla divulgação 
da escala de profissionais das 
Unidades de Pronto Atendi-
mento e os do SAMU”. 

“Tais listagens ficam dis-
poníveis nas respectivas uni-
dades, em local visível na 
recepção e qualquer dúvida 
existente pode ser esclarecida 
na própria Unidade de Saúde, 
no momento do atendimento 
do paciente, a despeito da es-
cala ser fixa e contemplar, no 
geral, as intercorrências pro-
gramadas dos profissionais, 
decorrentes de intercorrências 
programadas”, afirma. No pro-
jeto aprovado, Ricci afirma que 
“a comunicação visual obriga-
toriamente deverá ser feita em 
quadro de avisos, descrito de 
forma visível e de fácil visua-
lização” e que “o comunicado 
deverá ser colocado na sala de 
espera da recepção principal, 
da Unidade de Saúde”.

Prefeito veta exibir lista 
de médicos em unidades

O Lote Noroeste receberá investimentos de R$ 13,9 bilhões

Projeto aprovado era do vereador Robson Ricci 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM

TJ  anula mais uma lei de anistia na pandemia
Assim como fez com Lei 

aprovada pela Câmara de Rio 
Preto, o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo anulou 
outra que anistiava multas 
aplicadas pela prefeitura de 
Santa Branca.

O TJ entende que as multas 
são legítimas porque os muni-
cípios têm o poder de polícia 
sanitária. A decisão do Órgão 
Especial do TJ foi unânime 
em anular a Lei aprovada pela 
Câmara Municipal daquela 

cidade.
Assim como aqui, a Prefei-

tura de Santa Branca alegou 
violação ao princípio da sepa-
ração dos poderes e reafirmou 
o seu poder de polícia adminis-
trativa do município.

Entre os outros argumen-
tos, disse que a “anistia” colo-
cava fim e esvaziava “o traba-
lho dos órgãos técnicos, que se 
empenharam” para minimizar 
os efeitos da epidemia, diz o 
site Conjur.

MULTAS

Odélio foi direto, disse que 
ainda avalia a questão jurídica 
do projeto de Edinho. “Es-
tamos terminando o estudo. 
Projeto muito complexo, o 
qual estamos avaliando para 
posterior deliberação”.

Oposição ao prefeito Edi-
nho, vereador João Paulo 
Rillo (Psol) não poupou nas 
críticas. O partido de Rillo, 
Psol, é o autor da ação acata-
da parcialmente pelo TJ que 

obrigou Edinho a reorganizar o 
quadro de servidores, tanto os 
comissionados (apadrinhados) 
como as funções gratificadas.

Ao Dhoje ele afirma que o 
prefeito deveria ter encami-
nhando dois projetos distintos. 
O primeiro sobre os cargos co-
missionados, excluindo todas 
funções ilegais apontadas pelo 
TJ e o segundo regulamentan-
do as gratificações aos servi-
dores de carreira. “Mas não, 
preferiu usar a boa-fé dos ser-
vidores de carreira, colocando 
concursados e apadrinhados 
no mesmo bojo pra manter 
centenas de apadrinhados po-
líticos que o ajudam a dominar 
o poder legislativo. 

O presidente da Câmara 
Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta) admitiu que não procurou 
nenhum vereador, mas que 
acredita que “vai ser aprova-
do”. Ele adiantou que decide 
nesta terça-feira se vai convo-
car uma sessão extraordinária 
para quinta-feira, 9, já que 
o governo alega que precisa 
aprovar a lei até a data limite 
apontada pelo TJ, dia 14 de 
junho. “Quanto a marcar ex-
traordinária, é uma tendência, 
decido amanhã”, disse nesta 
segunda-feira

Pela lei o aviso de-
verá ser atualiza-
do a cada troca de 
turno, ou escala 
profissionais, nas 
unidades de saúde

Divulgação

Divulgação SMCS

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Empinando sem CNH
Um motociclista de 29 anos ficou 
ferido no domingo, 5, após causar um 
acidente na avenida Nova Granada

No Tocantins
Uma ação da Polícia Civil de Jaboticabal 
resultou na interceptação de um 
avião com 220 kg de pasta de cocaína

Um jovem, de 23 anos, 
foi esfaqueado no tórax e na 
mão direita pelo próprio pai, 
de 48 anos, na Vila São Jorge, 
em Rio Preto, às 21h40 deste 
domingo, 5. O acusado está 
foragido.

O motivo da tentativa de 
homicídio seria o som alto da 
televisão. Segundo a vítima, 
que tem problemas auditi-
vos, estava assistindo um 
programa quando o suspeito 
reclamou do barulho.

Como não atendeu ao pedi-
do de abaixar o som, o agres-
sor jogou o televisor no chão, 
foi para a cozinha, pegou a 
faca e golpeou o filho.

Após ser ferido, o rapaz 
fugiu e pediu socorro na base 
da Guarda Civil Municipal, 
que acionou o Samu. O res-
gate levou o paciente para o 
Hospital de Base.

 Uma guarnição da PM 
foi comunicada do crime e 
foi até o HB, onde o médico 
responsável pelo atendimento 
informou que nenhum órgão 
vital foi atingido, mas que a 
lesão foi grave e seria preciso 
operar a vítima.

Tesourada
Uma briga, por motivos 

desconhecidos, entre três ho-
mens, no Parque Estoril, em 
Rio Preto, no final da noite 
deste domingo, 5, terminou 
com um deles ferido com 
golpes de tesoura no pescoço. 

A vítima da tentativa de 
homicídio, de 39 anos, foi en-
contrada caída, com bastante 
sangramento na região do 
ferimento, e socorrida pelo 
Resgate para o Hospital de 

Pai esfaqueia filho por causa do som alto; 
homem leva tesourada no pescoço em briga

OCORRÊNCIAS

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Mais um preso 
furtando fios 
do Terminal
Urbano

Base. 
Segundo os policiais mili-

tares que atenderam a ocor-
rência, o paciente estava cons-
ciente e aparentemente sem 
risco de morte. 

A tesoura usada no crime 
foi apreendida com um dos 
suspeitos. Na Central de Fla-
grantes, os dois envolvidos 
contaram a mesma versão 
dos fatos. 

De acordo com eles, a víti-
ma primeiro atacou um deles 
com o facão, sendo golpeada 

com a tesoura. Após fugir, te-
ria retornado e usado o facão 
para jurar os colegas de morte. 
O segundo homem, para se 

Guardas civis muni-
cipais prenderam em fla-
grante, por tentativa de 
furto no terminal urbano 
de Rio Preto, um morador 
de rua, de 31 anos, na 
manhã deste domingo, 5.

Conforme o boletim 
de ocorrência, um vigi-
lante do local, que está 
em reforma, ouviu um 
barulho nos antigos gui-
chês, no piso térreo, e ao 
verificar surpreendeu o 
suspeito com uma serra 
de arco nas mãos.

Revista
Em revista pessoal, foi 

encontrada uma chave 
modelo fixa. Ao lado do 
criminoso foram acha-
dos dois rolos de fios de 
telefone.

Quando a GCM che-
gou o indiciado alegou 
que na semana passada 
tinha tentado furtar fia-
ção no terminal, mas que 
foi flagrado por vigias e 
deixou as ferramentas no 
local, retornando nesta 
data para buscá-las.

Delegacia
Na delegacia, foi ve-

rificado que o autuado 
já tinha várias passagens 
e processos criminais, 
inclusive por crimes pa-
trimoniais. 

A prisão foi convertida 
em preventiva e o homem 
levado para a carcera-
gem da Deic, onde ficou 
à disposição da Justiça. 

Após ser ferido, o rapaz fugiu e 
pediu socorro na base da Guarda 
Civil Municipal, que acionou o Samu. 
O resgate levou o paciente 
para o Hospital de Base.

IDADE DA VÍTIMA

23
ANOS TEM O FILHO 
nesfaqueado pelo pai 
no peito após disucs-
são por causa do som 
alto da TV

Após ser ferido, o rapaz fugiu e pediu socorro na base da Guarda Civil Municipal, depois foi levado para o Hospital de Base

PERDEU R$ 27 MIL

Cai em golpe da 
criptomoedas

Uma rio-pretense, de 29 
anos, perdeu R$ 27 mil ao 
acreditar que estava investindo 
em criptomoedas. Ela procu-
rou a Central de Flagrantes, na 
noite deste domingo, 5, para 
registrar queixa de estelionato.

Para a polícia, contou que 
viu um anúncio sobre o mer-
cado de moedas virtuais no 
Instagram que prometia alto 
retorno e de forma rápida para 
o investidor. 

Ao se interessar pela oferta, 
entrou em contato por men-

sagem de texto com a suposta 
empresa, sendo atendida por 
uma mulher. 

A criminosa disse que a 
operação era segura e que o 
retorno era imediato, com o 
pagamento dos ganhos sendo 
estornado pelo PIX. 

A jovem foi convencida a 
fazer a transferência, que lhe 
renderia R$ 44 mil. Após fazer 
a transação financeira, a vítima 
ficou esperando o dinheiro ser 
devolvido com a remuneração 
adicional que não veio.

defender, desferiu uma tesou-
rada na vítima. 

Os acusados, de 29 e 39 
anos, foram ouvidos e libera-

dos pelo delegado plantonista, 
que entendeu que eles agiram 
em legítima defesa. O caso 
segue sendo investigado pelo 
5º DP.

Morte
Morreu, às 16h20 deste 

domingo, 5, no Hospital de 
Base de Rio Preto, José Rai-
mundo Ramalho da Silva, de 
39 anos. Ele estava internado 
desde as 19h50 de 20 de maio, 
quando deu entrada após ter 
sido baleado em Ibirá.

Mulher é espancada e mantida em cárcere privado
Um rio-pretense, de 40 

anos, foi preso em flagrante, 
às 7h07 deste domingo, 5, por 
cárcere privado e sequestro, 
violência doméstica e ameaça, 
no bairro Eldorado, na Região 
Norte da cidade. A vítima é 
sua companheira, de 34 anos. 
A Polícia Militar foi acionada 
pela mãe do acusado, que dis-
se que ouvia os gritos da nora 
desde a véspera. Segundo o bo-

letim de ocorrência, quando a 
guarnição chegou no endereço 
encontrou duas residências no 
mesmo terreno, sendo uma da 
sogra da mulher espancada e a 
outra a do casal. Os militares 
foram atendidos pela solicitan-
te e, em seguida, bateram na 
porta do outro imóvel, onde o 
suspeito atendeu e disse que a 
amásia estava tomando banho, 
alegando que estava tudo bem. 

Quando a jovem apareceu, 
os pms viram vários hemato-
mas em seu rosto e corpo e se-
pararam o homem e a mulher. 
Ela contou aos pms que estava 
apanhando com pedaços de 
metal e ferro há seis dias, 
que ambos eram usuários de 
drogas e que tinham tido uma 
recaída e que o companheiro a 
acusava de ter furtado dinhei-
ro e entorpecentes, ameaçan-

do-a de morte por várias vezes.
Para a PM, o autuado ne-

gou ter agredido a mulher, mas 
não soube explicar as marcas 
de violência física encontradas 
nela. Na delegacia, foi cons-
tatado que o indiciado tem 
várias passagens pela polícia 
por crimes violentos, inclusive 
roubo, e a prisão foi confirma-
da, tendo sido encaminhado à 
carceragem da Deic.

ACUSADO PRESO

CRIMINALIDADE

Motoboy é roubado 
e escapa de tiros

Um motoboy, de 26 anos, 
teve a Honda CG 150 Fan rou-
bada por dois desconhecidos, 
um deles armado com pistola, 
na madrugada deste domingo, 
5, no bairro Santa Ana, em Rio 
Preto. Ele também sofreu uma 
tentativa de homicídio. 

À polícia, a vítima contou 
que estacionou o veículo para 
fazer a entrega de um lanche e 
estava sendo recebido na porta 
pelo dono do imóvel quando os 
bandidos chegaram. 

O garupa desceu e apontou 

a arma de fogo na direção dos 
dois homens, disparando três 
vezes, sem acertar ninguém. 
O entregador saiu correndo 
em direção à avenida Antônio 
Antunes Júnior e o proprie-
tário da casa se escondeu em 
um matagal existente nas 
imediações.

 Mais tarde, ao retornar, o 
motociclista descobriu que seu 
veículo havia sido levado pelos 
criminosos e pegou uma caro-
na para voltar à lanchonete, no 
Jardim Itapema.

SEMÁFORO

Motorista bêbado 
bate em carros

Após bater em dois carros 
que estavam parados no se-
máforo, sendo um deles ocu-
pado por uma ex-namorada, 
o motorista de uma Chevrolet 
S10 tentou fugir em alta velo-
cidade, foi perseguido e detido 
pela Guarda Civil Municipal de 
Rio Preto, às 23 horas deste 
domingo, 5. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o acusado, de 26 anos, 
estava alcoolizado e foi visto 
virando o quarteirão na esqui-
na das ruas General Glicério e 

João Mesquita, onde a guarni-
ção fazia uma abordagem. 

Os guardas derão vários 
sinais de parada, mas o con-
dutor desobedeceu, foi perse-
guido e acabou sendo detido 
na rua Osvaldo Aranha, onde 
se recusou a descer da cami-
nhonete, sendo retirado à força 
e algemado. Na Central de Fla-
grantes, o acusado admitiu que 
ingeriu bebida alcoólica em um 
bar e que bateu a S10 em um 
VW Gol e num VW Golf. Não 
houve feridos.

Quando a jovem 
apareceu, os pms 
viram vários hema-
tomas em seu rosto 
e corpo e separaram 
o homem e a mulher 
para ouvi-los

Divulgação

D
ivulgação



  |  A5DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | terça-feira, 07 de junho de 2022 CIDADES

Começou nesta segunda-fei-
ra (6) a vacinação da quar-
ta dose, de reforço, contra a 
Covid para todas as pessoas 
com 50 anos ou mais, e para 
os trabalhadores da saúde, 
segundo informa a assessoria 
de comunicação da Prefeitura 
de Rio Preto. A imunização 
está sendo feita nas 28 Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) 
entre as 7h30 e 15h. 

Decisão
A decisão de imunizar as pes-
soas acima dos 50 anos é do 
Ministério da Saúde e foi to-
mada após a alta nos casos da 
doença em todo o país. 
A vacina, no entanto, só pode 
ser aplicada em quem tomou 
a terceira dose há 122 dias (ou 
4 meses). Para comprovar, 
é necessário a apresentação 
do passaporte da vacina. A 
Secretaria também pede um 
documento com foto e o CPF. 
Quem é da área da Saúde tem 
que comprovar a função que 
exerce. 

Contaminados
A contaminação pela doença 
também voltou a crescer em 
Rio Preto. O último boletim 
da Secretaria de Saúde mos-
tra que entre os dias 17 e 30 
de maio 3.733 pessoas rece-
beram o diagnóstico positivo 
após o exame. No mesmo pe-
ríodo, 3 pessoas morreram. 
O grupo no qual estão inseri-
das as pessoas com 50 anos 
ou mais (o grupo que vai de 
29 aos 59 anos) não alcançou 
a cobertura vacinal determi-
nada pelo Ministério da Saú-
de na terceira dose. 

Retorno
Apenas 64,5% voltaram aos 
postos para se imunizar. 
Até a última sexta-feira (3) 
mesmo o grupo com 60 anos 
ou mais, que já podia tomar 
a quarta dose, a de reforço, 
47.1% procuraram os postos e 
receberam o imunizante. 

Letalidade
Em dois anos e dois meses, 
período oficial da pandemia 
em Rio Preto, a cidade re-
gistrou 3.733 óbitos, uma 
letalidade de 2,18%. Foram 
contabilizados 141.020 rio-
-pretenses com diagnóstico 
positivo para a doença.

Começa 4ª dose da vacina para 
pessoas com 50 anos ou mais

COVID

A decisão foi do Mi-
nistério da Saúde 
após o número de 
casos voltar a crescer 
em todo o país

ECONOMIA

Brasil cria 196,9 mil empregos 
formais em abril, diz Caged

Começou em Rio Preto a vacinação da 4ª dose contra a Covid para quem tem 50 anos ou mais

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

DEMANDA

Mutirão vai zerar mais 
de 18 mil cirurgias que 
aguardam na  região

O governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB) implanta programa 
para acabar com a fila de pes-
soas que esperam por cirurgias 
no estado. Para isso, o progra-
ma vai dobrar o preço de cada 
procedimento tanto na rede 
que atende aos pacientes do 
SUS como na privada. 

No estado 538,1 mil cirur-
gias cadastradas aguardam na 
fila de espera na Central de Re-
gulação (Cross). Em Rio Preto 
e região o número é de 18.246. 

O vice-prefeito Orlando 
Bolçone afirmou que “o gover-
nador Rodrigo Garcia implan-
ta um novo conceito de gestão 
na saúde de São Paulo. Vai do-
brar a remuneração do SUS e 

ampliar o acesso da população 
às cirurgias defasadas tanto na 
rede pública quanto na (rede) 
particular. No médio prazo vai 
ser possível reduzir ou mesmo 
zerar a fila.”

EDUCAÇÃO

Vestibulinho para Etecs 
estende prazo de 
inscrições até dia 13

O prazo para inscrição foi 
prorrogado até o dia 13 de 
junho para o processo seletivo 
das Escolas Técnicas Estaduais 
(Etecs) do segundo semestre 
de 2022. A taxa do Vestibuli-
nho, de R$ 39, também deve 
ser paga até o dia 13. 

São ofertadas mais de 43 
mil vagas para cursos técni-
cos, especializações técnicas 
e vagas remanescentes de 
segundo módulo. A avaliação 
será presencial, com aplicação 
de prova, no dia 3 de julho. 

As vagas do Vestibulinho 
são dedicadas a turmas pre-
senciais, semipresenciais e 
online das Etecs e classes 
descentralizadas, unidades 

que funcionam com um ou 
mais cursos técnicos, sob a 
administração de uma Etec, 
em parceria com as prefeituras 
do interior e da Capital e com a 
Secretaria da Educação.

Orquidário faz 
evento para 
o Dia dos 
Namorados

Sempre muito requi-
sitadas para decorar am-
bientes ou para presente-
ar pessoas queridas, as or-
quídeas são diferenciadas 
e carregam simbolismos 
para os amantes de flores. 
Excelente opção para o 
Dia dos Namorados, ce-
lebrado no próximo dia 
12 de junho, presentear 
alguém com flores é um 
ato de carinho; além de 
dar um toque especial 
para a casa, conferindo 
cores, aromas e lembran-
ças, deixando o ambiente 
mais elegante, repleto de 
afeto e estilo. 

Opções
Com uma variedade 

enorme de lindas flores a 
partir de R$10 (Denphal), 
o Festival de Orquídeas 
edição especial Namo-
rados do Orquidário Rio 
Preto será nos dias 10 e 11 
de junho, das 8h às 16h30. 

Pesquisa
Segundo pesquisa feita 

pela empresa NielsenIQ, 
e divulgada no final de 
maio, os brasileiros pre-
tendem investir mais em 
presentes para o Dia dos 
Namorados em 2022 do 
que em 2021. 

Gastos
Foram ouvidas 3,1 mil 

pessoas no país e a ex-
pectativa é de que o valor 
gasto entre as pessoas 
neste ano seja de, em mé-
dia, R$ 481, contra R$ 276 
em 2021 – um aumento 
de 74%.

Trata-se do maior ti-
cket médio já registrado 
entre os brasileiros em 
compras desde o início 
da série histórica do es-
tudo, que teve início em 
2001. Antes da pandemia, 
o valor despendido era 
de aproximadamente R$ 
400.

Da REPORTAGEM
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Há 50 vagas para um pro-
cesso seletivo no município 
de Bebedouro/SP. Todas são 
para as funções de Agente Co-
munitário de Saúde e Agente 
de Combate às Endemias. 
Sob a chefia da empresa Inte-
gri Brasil, com base no edital 
nº 004/2022, os interessa-
dos poderão se inscrever. 
O objetivo é preencher 50 
vagas de nível médio na aten-

BEBEDOURO

Concurso contrata agentes por R$ 2,4 mil
ção primária em saúde. Caso 
esteja interessado em tra-
balhar nessa cidade, fique 
por dentro das informações. 
O salário é de R$ 2.424,00 para 
jornadas de oito horas diárias. 
As inscrições começaram 27 
de maio e vão até dia 14 de 
junho de 2022, bastando o 
candidato acessar o site da 
empresa  Integr i  Bras i l . 
Acessando o portal indica-

do, preencha todas as in-
formações solicitadas e efe-
tue o pagamento da taxa 
cujo valor é de R$ 40,00. 
Os participantes serão avalia-
dos por meio de uma prova 
objetiva, prevista para ser rea-
lizada em Bebedouro no dia 03 
de julho de 2022, contendo 25 
questões de múltipla escolha. 
O Curso de Formação Inicial 
programado para as duas 

funções ocorrerá, segundo o 
edital, “após a homologação do 
processo seletivo, porém antes 
da contratação”. A sua carga 
horária de aprendizado será 
de 40 horas. Para se inscrever 
acesse o site no portal DHoje.
Em casos de dúvidas, entre em 
contato com a empresa, pelo 
e-mail contato@integribrasil.
com.br ou telefone (11) 4022-
7166.

O INSS publicou porta-
ria no Diário Oficial da União 
desta segunda-feira (6) na 
qual determina o retorno ao 
trabalho presencial dos servi-
dores, empregados públicos, 
contratados temporários e 
estagiários da autarquia que 
estão em trabalho remoto em 
virtude do enfrentamento da 
emergência de saúde pública 
decorrente do coronavírus.

Apesar da volta ao trabalho 
presencial, eles deverão se 
atentar às regras de proteção 
individual obrigatória, isola-
mento, quarentena e outras 

ATENDIMENTO

INSS determina que servidores 
voltem ao trabalho presencial 

condições de funcionamento 
estabelecidas pelos estados, 
Distrito Federal e municípios 
De acordo com a portaria, fica 
dispensado o uso de máscara 

de proteção facial nas unida-
des do INSS, salvo quando a 
legislação local indicar expres-
samente a obrigatoriedade do 
uso.

O Brasil gerou 196,9 mil 
empregos com carteira as-
sinada em abril deste ano, 
informou nesta segunda-feira 
(6) o Ministério do Trabalho 
e da Previdência Social. Os 
dados, do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged), foram divulgados 
com atraso neste mês por con-
ta de problemas técnicos.No 
mês passado, foram criados 
1,85 milhão de empregos for-
mais, ao mesmo tempo em que 
1,66 milhão de trabalhadores 
foram demitidos.O resultado 
líquido (contratações menos 

demissões) de vagas formais 
em abril representa melhora 
na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, quando 
foram abertos 89,5 mil empre-

gos. A comparação com anos 
anteriores a 2020, não é mais 
adequada porque o governo 
mudou a metodologia no início 
do ano passado.

Orquidário Rio Preto

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

DivulgaçãoIvan Feitosa SMCS
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Convênio dará a Rio Preto 70 policiais 
ambientais para atividade delegada

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Da REPORTAGEM
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Rio Preto assinou convê-
nio com o governo do Estado 
e passa incorporar a Polícia 
Ambiental no programa Ati-
vidade Delegada. Por ela, os 
policiais passam a trabalhar 
para o município nos dias de 
folga, em escala especial.

Esse momento é muito 
importante agregar a Polícia 
Ambiental. Rio Preto assiste 
há dois anos consecutivos in-
cêndios que colocam em risco 
uma das raras florestas nativas 
estaduais remanescentes da 
vegetação original da nossa 
região.

Proteção
O vice-prefeito Orlando 

Bolçone (União Brasil), que 
substitui o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que se recupera 
de Covid, que é mais uma ação 
destinada ao “trabalho de pro-

teção e preservação do meio 
ambiente”. Ele considera que 
a Atividade Delegada será “um 
grande reforço na fiscalização e 
na preservação ambiental não 
só em Rio Preto, mas também 
na região metropolitana.”

O programa vai contar com 
a participação de 70 policiais 
ambientais, que vão atuar na 

fiscalização de Áreas de Preser-
vação Municipal (APM), com 
maior poder de atuação do que 
agentes municipais.

O 4º Batalhão de Polícia 
Ambiental, sediado na cidade, 
atende 33 municípios da re-
gião. Atualmente, o Atividade 
Delegada já é exercido no mu-
nicípio e tem a participação de 

policiais militares para refor-
çar a segurança e fiscalização 
no trânsito.

Estavam presentes na assi-
natura do contrato os secretá-
rios Katia Penteado, do Meio 
Ambiente, e Zeca Moreira, 
Chefe de gabinete, além dos 
vereadores Bruno Marinho 
(Patriota) e Pedro Roberto 

(Patriota).

Polícia Ambiental
Para o Major Alessandro 

Daleck, comandante da 4ª 
Companhia da Polícia Am-
biental, a assinatura do con-
vênio atende a uma velha 
reivindicação. “É um desejo 
antigo, tanto nosso, quanto da 

administração municipal” que 
se materializou nesta segunda-
-feira (6).

Segundo ele, todos os po-
liciais poderão se inscrever e 
que a região tem 70 homens. 
“A previsão é de uma equipe 
composta por dois policiais por 
dia, todos os dias da semana e 
o valor está atrelado a legis-
lação municipal”. Hoje, paga 
aproximadamente R$ 240,00 
por dia de trabalho.

Fiscalização
Eles estão capacitados para 

a intensificação do policia-
mento “nas ações próprias da 
gestão municipal”. 

Tais como “a fiscalização e 
monitoramento da poda irre-
gular, a destinação adequada 
dos resíduos, a fiscalização das 
queimadas urbanas irregula-
res, as ocupações irregulares 
em mananciais do município, 
fortalecer programas de res-
tauração ecológica nas micro-
bacias”, por exemplo.

Diz, no entanto, que “os 
crimes ambientais contra flo-
ra, fauna e poluição serão os 
mais fiscalizados” e que “serão 
programadas ações de policia-
mento pela cidade nos princi-
pais locais a serem definidos 
e serão tratados como áreas 
de interesse de segurança am-
biental municipal.”

Com a Atividade Delega-
da, acredita que as demandas 
serão atendidas com mais 
rapidez.

O programa Atividade Delegada que inclui a Polícia Ambiental foi assinado nesta segunda-feira (6)

Para o Major Ales-
sandro Daleck, co-
mandante da 4ª 
Companhia, a assi-
natura do convênio 
atende a uma velha 
reivindicação.

Divulgação SMCS

O América sofreu mais 
uma derrota neste fim de se-
mana na Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista, a Be-
zinha. Dessa vez, o Rubro foi 
superado pelo Fernandópolis 
por 4 a 2. Com o resultado a 
equipe rio-pretense fica na 
lanterna com três pontos e 
deve disputar em 2023 a últi-
ma divisão do estadual pelo 9º 
ano seguido. 

O time da casa saiu na 
frente aos 14 minutos, com 
Rodrigo finalizando dentro 
da área e o goleiro Pesenti 
espalmando. No rebote, Alex 
Bahia marcou de cabeça. Dez 
minutos depois, David empa-
tou para o América cobrando 
pênalti. 

No banco de reservas, o go-
leiro Alisson do Fernandópolis 
foi expulso após reclamar da 

BEZINHA

América perde a quinta seguida
arbitragem. Aos 38 minutos, 
o América também teve um 
expulso. Geovane deu uma en-
trada forte em Juninho e o jo-
gador do Fernandópolis ficou 
desacordado por 8 minutos até 
ser retirado de ambulância. 

No segundo tempo, o Fefe-
cê definiu o jogo logo no início. 

Aos 3 minutos, Alex Bahia co-
brou pênalti e colocou os man-
dantes de novo em vantagem. 
Cinco minutos depois, Rodrigo 
acertou uma bomba de fora da 
área e marcou um golaço. 

Rodrigo voltou a balançar 
as redes aos 33 minutos depois 
aproveitar pegar um rebote 
do goleiro Pesenti na pequena 
área. Afonso ainda descontou 
para o América em boa joga-
da individual pela esquerda. 
Antes do fim da partida. Le-
onardo do América e Rodrigo 
Fernandópolis foram expulsos 
após uma confusão entre os 
jogadores. O massagista do 
Rubro também levou cartão 
vermelho depois do fim do jogo 
por xingar o árbitro. 

A equipe rio-pretense volta 
a campo no sábado para enca-
rar o Andradina no Teixeirão.

SERIE C

Mirassol vence e segue isolado na liderança
Na estreia do seu novo uni-

forme azul, o Mirassol levou a 
melhor contra o lanterna Brasil 
de Pelotas e venceu por 2 a 0 
no estádio José Maria de Cam-
pos Maia. O resultado mantém 
a equipe na liderança da Série 
C do Campeonato Brasileiro, 
com dois pontos de vantagem 
para o vice-líder Paysandu. 

O jogo foi de amplo do-
mínio do Leão, que pressio-
nou durante todo o jogo os 
gaúchos. A melhor chance do 

COPA RIO PRETO

Hipismo reúne centenas 
de competidores no 
fim de semana

Rio Preto sediou no fim 
de semana uma das etapas 
da Taça São Paulo de Salto, 
principal torneio iniciante da 
modalidade, organizado pela 
Federação Paulista de Hipis-
mo. Mais de 400 conjuntos de 
competidores (cavalo e cava-
leiro) de todo o estado partici-
param do evento, que contou 
com a parceria da Hípica Villa 
Real e o apoio da Prefeitura de 
Rio Preto. Foram disputadas 
mais de 12 provas em dife-
rentes categorias, válidas ao 
ranking da Federação. 

O evento atingiu as expec-
tativas, de acordo com Lais 
Accorsi, uma das idealizado-

ras da Copa Rio Preto de Hi-
pismo, como foi denominado 
o evento. “Desde a hospeda-
gem dos animais e atletas até 
a organização”, disse.

Com o resultado a equipe rio-pretense fica na lanterna

primeiro tempo veio com Os-
man girando dentro da área e 
mandando a bola próxima da 
trave. O Brasil quase abriu o 

placar em um contra-ataque 
que Júnior Pirambu bateu 
rasteiro e cruzado para a defesa 
de Darley. 

No segundo tempo, o Mi-
rassol seguiu no ataque, mas 
só conseguiu vencer a defesa 
dos visitantes aos 21 minutos, 
quando Pará fez um cruza-
mento da esquerda e Osman 
mandou de cabeça para o gol. 
O Leão ampliou aos 38 minu-
tos, com Gleyson avançando 
pela direita e cruzando rasteiro 
para Paulinho se atirar na bola 
de carrinho e mandar para 
o fundo da rede.  O próximo 
compromisso do Mirassol vai 
ser um confronto direto pelo 
primeiro lugar contra o ABC 
em Natal. A partida será no 
domingo.

Mirassol vence e segue isolado na liderança

Com o resultado a 
equipe rio-pretense 
fica na lanterna com 
três pontos e deve 
disputar em 2023 
a última divisão do 
estadual pelo 9º ano 
seguido

O próximo compro-
misso do Mirassol 
vai ser um confronto 
direto pelo primeiro 
lugar contra o ABC 
em Natal. 

O time feminino de flag 
do Rio Preto Weilers es-
treou neste domingo (05) 
no Campeonato Paulista da 
modalidade, em São José 
dos Campos. As meninas 
tiveram uma vitória e uma 
derrota, na rodada dupla 
que fizeram. No primei-
ro confronto, vitória por 
12x7 contra a equipe do 
Spartans. Na sequência, as 
rio-pretenses fora derrota-
das por 26x13 para o time 
do Caipiras de Piracicaba. 
“Foram dois jogos muito 
bons, ambas equipes ti-
nham atletas da seleção 
brasileira e estamos orgu-
lhosos do desempenho”, 
afirmou a treinadora, Ester 
Alencar. 

A próxima rodada do 
Paulista de flag feminino 
será no dia 19 desse mês, 
em Lorena/SP.

Flag estreia

CIDADES / ESPORTES

Leo Roveroni/Agência Mirassol

Divulgação
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Na semana do Meio Ambiente Thermas 
reforça meios de preservação das águas

OLÍMPIA

Sendo o parque aquático 
mais visitado da América Lati-
na e 5º mais visitado do mun-
do, o Thermas dos Laranjais, 
é reconhecido mundialmente 
pelas suas águas quentes na-
turais e atrações para todas 
as idades. E para funcionar 
os 365 dias do ano e receber 
milhões de turistas, o parque 
desenvolve uma série de ações 

A água reciclada, além 
de garantir a diversão 
em todos os brinque-
dos, também é pura

Da REPORTAGEM
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Semana do Meio Ambiente: cuidados no Thermas dos Laranjais vão muito além das águas

Além de reaprovei-
tar 98% da água 
utilizada nas atra-
ções, parque aquá-
tico mais visitado da 
América Latina rea-
liza diversas ações

Zeca Duran realiza exposição de suas obras 

Parte da programação de ci-
nema do Sesc Rio Preto, traz, 
nos dias 8 e 9 de junho, quarta 
e quinta-feira, a nostalgia dos 
filmes em formato drive-in. As 
exibições acontecem no Cen-
tro Regional de Eventos, onde 
o público poderá estacionar 
seus veículos e aproveitar uma 
seleção de quatro obras norte-
-americanas que marcaram 
boa parte da geração de es-
pectadores das décadas de 80 
e 90. A entrada é gratuita e os 
ingressos podem ser retirados 
na Central de Atendimento do 
Sesc Rio Preto ou no site ses-
csp.org.br/riopreto. 
Os filmes escolhidos podem 
ser classificados como “rin-
ge’’, termo em inglês que virou 
polêmica entre gerações, no 
ano passado. A gíria – que foi 
adaptada ao contexto brasilei-
ro como algo vergonhoso, sem 
noção, brega, ultrapassado 

Cine Drive-in traz 
programação Cringe

NESTE MÊS

exibições drive-in, em 
que o público assiste 
aos filmes de dentro de 
automóveis, são experi-
ência à parte

e até forçado – também vale 
para os clássicos cinematográ-
ficos, já que são queridinhos 
entre pessoas nascidas nas dé-
cadas citadas acima. 
Para os mais jovens, tais filmes 
talvez despertem uma certa 
“vergonha alheia”. De toda 
forma, clássicos são clássicos. 
E as exibições drive-in, em que 
o público assiste aos filmes 
de dentro de automóveis, são 
uma experiência à parte. 
A técnica de programação 
do Sesc Rio Preto, Ana Pau-
la Dias, fala da importância 
de retomar essa forma de ver 
filmes, muito popular nas dé-
cadas de 50 e 60, nos EUA e 
que durante a pandemia foi 
retomada em algumas cidades 
do país: “No formato drive-in, 
o projeto apresenta quatro 
obras cinematográficas da dé-
cada de 1980 que se fizeram 

presentes na formação de uma 
geração de espectadores. Para 
além de uma experimentação 
nostálgica, o projeto propicia 
um encontro entre gerações, 
uma vez que as sessões são as-
sistidas de dentro de um auto-
móvel, possibilitando a troca 
de experiências.” 
O primeiro filme da progra-
mação é ‘Curtindo a Vida 
Adoidado’, que será exibido 
no dia 8 de junho, quarta, a 
partir das 19h. Dirigido por 
John Hughes e lançado em 
1986, foi considerado um 
grande sucesso de bilheteria 
nos EUA, na época.
Ainda no dia 8 de junho, a se-
gunda sessão do Cine Drive-in 
começa às 21h30 com a exibi-
ção do filme ‘Edward, Mãos 
de Tesoura’, do diretor Tim 
Burton. Estrelado por John-
ny Depp e Winona Ryder, o 

longa possui uma narrativa 
que parece um conto de fadas 
moderno, com o toque mons-
truoso característico do estilo 
do diretor. 
Dia 9 de junho, quinta, mais 
dois filmes serão exibidos em 
formato drive-in. A primeira 
sessão começa às 19h com ‘Os 
Goonies’, clássico de 1985, di-
rigido por Richard Donner. 
A segunda sessão no dia 9 de 
junho, às 21h30, apresenta o 
filme ‘Convenção das Bruxas’, 
do diretor Nicolas Roeg. 
As exibições dos filmes são 
gratuitas, acontecem no Cen-
tro Regional de Eventos e os 
ingressos podem ser retira-
dos 30 minutos antes de cada 
sessão na Central de Atendi-
mento do Sesc Rio Preto ou no 
portal sescsp.org.br/riopreto.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

ESPAÇO IGUATEMI

Zeca Duran realiza 
exposição de suas obras 

O Espaço Cultura Igua-
temi recebe a partir da pró-
xima quarta-feira, 8 de ju-
nho, a exposição “Tríplice 
Fraterno Abraço - T.F.A.”, 
do artista e apresentador de 
televisão Zeca Duran, que 
escolheu o Shopping Igua-
temi São José do Rio Preto 
para expor essas obras pela 
primeira vez em um espaço 
privado. Com a ideia de 
tríade e a própria evolução 
do artista na última década 
como pontos de partida, a 
exposição conta com obras 
de três fases que traduzem, 
em essência, a busca pela 
iluminação a partir de novas 
descobertas daquele que 
pensa que tudo sabe e que 
descobre que nada sabe. 

“No primeiro momento, 
os valores artísticos huma-
nos impressos nas telas são, 
de fato, as eternas buscas da 
humildade diante da arro-
gância, da retidão diante da 
força de ação e ímpeto, e do 
exercício do bom senso nos 
primeiros passos artísticos. 
Na segunda fase, o discurso 
artístico é a régua maiêutica 

presente nos conflitos da 
criação e, por fim, a terceira 
fase inicia com o alcance 
da contraposição artística 
pela comunicação por meio 
da arte em cores rústicas e 
traço simplista, com o uso 
equilibrado entre força e 
sabedoria”, explica o artista.

Esta série de obras conta 
com telas que foram expos-
tas uma única vez no Palácio 
9 de Julho, edifício sede 
da Assembleia Legislativa 
de São Paulo, e criações 
inéditas, produzidas espe-
cialmente para a exposição. 

A mostra “Tríplice Fra-
terno Abraço (T.F.A.)” faz 
parte do ciclo de exposições 
“2 ponto 2”, resultado da 
parceria entre o Núcleo de 
Economia Criativa (NEC) 
da Acirp e o Iguatemi São 
José do Rio Preto. A expo-
sição fica em cartaz de 8 de 
junho a 6 de julho, no Es-
paço Cultural Iguatemi, no 
Piso Superior do Shopping 
Iguatemi São José do Rio 
Preto. A visitação é gratuita. 
(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Cine Drive-in traz programação Cringe neste mês de junho
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socioambientais e estabeleceu 
protocolos sustentáveis que 
são referência hoje no seg-
mento de parques aquáticos. 
 
O Thermas reutiliza 98% de 

sua água, graças a um mo-
derno sistema de tratamento 
que não só devolve a água 
pronta para reuso nas piscinas, 
como separa todas impurezas 
e resíduos, dando destinação 
correta por meio de parcerias 
com empresas especializadas 
em descarte. São mais de 400 
m³ de água processadas por 
hora. A água reciclada, além de 

garantir a diversão em todos os 
brinquedos, também é pura e 
própria para consumo. 

Mas a preocupação am-
biental no Thermas dos Laran-
jais vai muito além do cuidado 
com a água. Só em 2021, o par-
que recolheu e deu destinação 
correta a 900 litros de óleo, 10 
toneladas de sucata de ferro, 
400 quilos de sucata eletrônica 

e 1 tonelada de lodo, rico em 
material orgânico, o lodo pode 
ser aproveitado pela indústria 
de fertilizantes e fabricação de 
tijolos, por exemplo. 

O parque também realiza 
coleta seletiva. As lixeiras esti-
mulam os visitantes a praticar 
o descarte seletivo de resíduos. 
Os sacos têm as cores de cada 
lixeira, o que facilita o trabalho 

de separação do material. 
Além disso, o Thermas é 
ponto de descarte de lixo 
eletrônico. 

Outro cuidado do parque 
é com o reaproveitamen-
to de folhas e resíduos de 
podas. As folhas que caem 
passam por um triturador e 
são armazenadas de maneira 
correta para se decomporem 

e se transformarem em adubo 
orgânico. Esse adubo é rea-
proveitado e usado em jardins 
e hortas. 

À matéria orgânica resul-
tante da compostagem de 
folhas são adicionados os re-
síduos orgânicos recolhidos 
todos os dias da fazenda do 
Zoothermas, incluindo os res-
tos de fenos e frutas. Tudo se-
gue para o setor de composta-
gem para se transformar num 
rico composto natural usado 
no minhocário. O húmus que 
se forma também é usado na 
horta e na jardinagem. 

Além disso, por meio do 
Thermas Social, o parque de-
senvolve várias iniciativas so-
cioambientais durante o ano, 
como a distribuição de mudas 
de crotalária - planta usada 
pela agricultura para adubo 
do solo e fixação de nitrogênio 
e que é estudada para servir 
de combate ao Aedes aegypti. 

“Temos adotado várias prá-
ticas com objetivo de promover 
bem-estar não só dos nossos 
turistas e de todo o ecossiste-
ma do parque, mas também 
da nossa comunidade, que vão 
desde práticas educacionais e 
sociais a orientações que estão 
ajudando a fazer a diferença no 
dia a dia”, afirma Jorge Noro-
nha, presidente do Thermas 
dos Laranjais. 

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

As exibições acon-
tecem no Centro 
Regional de Even-
tos, onde o público 
poderá estacionar 
seus veículos para 
assistir

Divulgação

Divulgação

Divulgação



Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

Prefeitura Municipal de 
Palestina

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 
EXTRATO DE ADITIVO. PROCESSO Nº 30/2022 ADITIVO CONTRATUAL Nº 09/2022 
SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 08/2020. CONTRATADA: O.P.S.  
PLATAFORMAS E ELEVADORES LTDA – EPP. OBJETO: Prorrogação do prazo de 
vigência e reajuste ao Contrato nº 08/2020, que tem como objeto a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva do elevador de passageiros social e da plataforma 
elevatória de acesso ao setor de transportes do prédio da Câmara Municipal, SEM A 
INCLUSÃO DE PEÇAS, para o período de 12 (doze) meses. Vigência: 11 de junho de 
2022 a 10 de junho de 2023. Data da assinatura: 27 de maio de 2022. Valor global 
estimado: R$ 9.687,96 (nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e seis 
centavos). Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – pessoa 
Jurídica. Base Legal: artigo 57, II, da Lei 8.666/93. São José do Rio Preto, 06 de junho de 
2022.Ver. PEDRO ROBERTO GOMES. Presidente da Câmara Municipal de São José 
do Rio Preto 
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(33ª Sessão Ordinária – 07/06/2022) 

       

 

Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 826 e 
835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento 
Interno/Câmara, que foi protocolizado o requerimento de Urgência Especial 
descrito em sequência abaixo, para deliberação do projeto a que se refere em 1ª e 
2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 33ª Sessão Ordinária, a 
realizar-se no dia 07/06/2022. 

 

Item/Reqto.                  Proponente                      Projeto – Nº -                  Autoria-

Assunto  

 
01 – 740/22      11 (onze) Vers.          Projeto de Lei nº 90/22,     do  
EXECUTIVO,  que altera a Lei nº 13.780, de 13 de julho de 2021 - LDO e Lei nº 
14.046, de 2 de dezembro de 2021 - LOA. (QUÓRUM: MAIORA ABSOLUTA) 
 
 
 

Diretoria Legislativa 
03 de junho de 2022 

 
 
 
 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretor Legislativo 

 

DL /albt 
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33ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

07 DE JUNHO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
VETOS 
01 - Veto Total nº 13/22, ao autógrafo nº 15.671/22, originado do Projeto de Lei nº 321/2020, do 
Ver. Paulo Pauléra, que dispõe sobre a obrigatoriedade de a administração pública municipal 
divulgar em seu site institucional a localização de todos os radares de fiscalização, e os respectivos 
limites de velocidade. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 - Veto Total nº 21/22, ao autógrafo nº 15.694/22, originado do Projeto de Lei nº 408/2021, do 
Ver. Cabo Júlio Donizete, que institui o passe livre no Transporte Coletivo Municipal para 
pacientes pré e pós transplantes, em situação de vulnerabilidade no Município de São José do Rio 
Preto e dá outras providências.. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
03 – 15/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC/VOT 
Dispõe sobre a extinção e criação de cargos de provimento em comissão; sobre a criação e extinção 
de funções de confiança, com a descrição das respectivas atribuições de assessoramento, chefia e 
direção; e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
04 – 001/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, revoga a Lei nº 
6.615/97 e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)    
 
05 – 68/22 – VER. BRUNO MOURA – 2ª 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) 
  
06 – 75/22 – VER. BRUNO MARINHO – 2ª 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  
 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
                                                                                                          Presidente da Câmara – 03/06/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISOS DE ALTERAÇÃO 

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Tomada de Preços nº 
008/2022; Processo nº107/2022.TIPO:PREÇO GLOBAL OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS 
RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇÚ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 1013802022 –DM CELEBRADO 
COM O GOVERNO ESTADUAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 24 de junho de 2022, às 09:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 07/junho/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.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Tomada de Preços 
nº 009/2022; Processo nº108/2022.TIPO:PREÇO GLOBAL OBJETO:CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA 
DA GLÓRIA, S/N, RESIDENCIAL LEONOR I, MUNICÍPIO DE GUAPIAÇÚ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 
101809/2021, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de junho de 
2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 07/06/2022 
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:06/05/2022.
PREGOEIRO:LEANDRO MARIANO DA SILVA

 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2022 
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 04/2022, 
com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, para a Contratação de empresa 
especializada para videomonitorar os 10 (dez) acessos da cidade, através 
de câmeras com tecnologia IP e armazenamento das imagens em nuvem, 
possibilitando o acesso em tempo real às imagens disponibilizadas pelos 
equipamentos e recuperar às imagens do período desejado, através de 
plataforma própria, para a empresa MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 30.629.826/0001-
85, com sede à Rua Jair Martins Mil Homens, 500, Sala 206, Vila São José, São José 
do Rio Preto – SP, CEP: 15.090-080, no VALOR GLOBAL R$ 17.400,00 (dezessete mil 
e quatrocentos reais). 
Monte Aprazível, 11 de maio de 2022. 
MARCIO LUIZ MIGUEL 
Prefeito Municipal 
 

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022

A Prefeitura Municipal de Palestina, através do Setor de Licitações e Contratos, torna pública a abertura do 
processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, destinado à seleção de propostas para  a contrata-
ção de empresa de serviços de obras e engenharia para REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS “JOSEFA DE SOUZA 
GARCIA” com fornecimento de material, neste município, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamen-
tária e Projeto, partes integrantes do Edital. A sessão realizar-se-á no dia 22 de junho de 2022, com o início 
do credenciamento a partir das 10h00m, na sede da Prefeitura Municipal de Palestina, Setor de Licitações 
e Contratos, situado na Rua Siqueira Campos, nº. 1380, 1º Andar, Centro, Palestina - SP, CEP: 15470 - 000.
O Edital completo, assim como maiores informações, estará disponível a partir do dia 07 de junho 2022, no 
horário comercial em dias úteis, ou por telefone, através do número (17) 3293-1265, ramal 222, podendo, 
também, ser obtido através de solicitação no endereço eletrônico licitacaopmpalestina@gmail.com. Para 
agilizar o processo de obtenção do edital, no campo “Assunto” insira a expressão “Solicitação de Edital - 
Tomada de Preços 004/2022”, Processo Administrativo nº 050/2022 e, no campo “Mensagem”, informe 
os dados do solicitante (razão social/ nome, CNPJ/CPF, endereço completo, telefone/celular e e-mail)”. 
Palestina - SP, 03 de junho de 2022. Reinaldo Aparecido da Cunha - Prefeito Municipal.

Editais
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa privada inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 12.749.878/0001-03, estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, Redentora, na cidade de São José do 
Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 
2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETLIFE 
II MIRASSOL”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de 
forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro 
do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação 
pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. 
O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções 
legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de 
reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
MILTON GOMES  28575721 406.279.342-34 17 02 
MILTON GOMES  28575721 406.279.342-34 15 28 
MILTON GOMES  28575721 406.279.342-34 15 29 

RICARDO LOPES DE LIMA 57396080X 467.974.258-59 09 32 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETJARDIM SCHMITT LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
31.762.872/0001-10, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio 
Preto/SP, conforme faculta a lei nº 6.766/79 e artigo 62, da Lei 13.097/2015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os Promissários Compradores dos lotes localizados no Empreendimento “SETJARDIM ( 
ENG.SCHMITT)”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de 
forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro 
do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação 
pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. 
O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções 
legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de 
reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
WAGNER RODRIGUES ALVES JUNIOR 43531919 324.842.238-62 12 39 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, 
conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo 
presente Edital, NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte 
(SJRP)”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma 
pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro 
do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação 
pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. 
O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções 
legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de 
reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
LARA  KHAUANA OLICERIO BASILIO 57668433 489.092.088-99 17 28 

CLAUDIA MARIA DA SILVA 536064623 604.857.361-87 04 22 
CLAUDIA MARIA DA SILVA 536064623 604.857.361-87 06 22 
CLAUDIA MARIA DA SILVA 536064623 604.857.361-87 09 02 
CLAUDIA MARIA DA SILVA 536064623 604.857.361-87 09 05 
BETANIA ALVES FERRO 668387828 018.736.642-06 14 22 

MARA LIMA CORREA  50.750.934-1 401.392.778-03 04 22 
CLAUDIA MARIA DA SILVA 536064623 604.857.361-87 09 03 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 
 

UTE SÃO JOSÉ DA ESTIVA S.A.
CNPJ/MF nº 12.013.814/0001-40 - NIRE 35300377761

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas convocados a reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se em 08 de julho de 2022, às 10:00h, em primeira 
chamada, e 10:30h em segunda, na sede social da Companhia, na Fazenda 
Três Pontes, Novo Horizonte-SP, para deliberação da seguinte ordem do dia: 
Em AGO: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e vo-
tar o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício findo em 31/03/2022; b) Deliberar sobre 
a destinação do resultado do exercício; e c) Outros assuntos de interesse 
social. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social da 
sociedade, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício social fi ndo em 31/03/2022. Novo Horizonte-SP, 06 de junho de 
2022. a) Jorge Ismael de Biasi Filho - Diretor Presidente             (7, 8 e 9/6)

USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S/A
AÇÚCAR E ÁLCOOL

CNPJ/MF nº 53.172.300/0001-14 - NIRE 35300011091
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Or-
dinária, a realizar-se em 08 de julho de 2022, às 9:00h, em primeira chamada, 
e 9:30h em segunda, na sede social da Companhia, na Fazenda Três Pontes, Novo 
Horizonte-SP, para deliberação da seguinte ordem do dia: Em AGO: a) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, o 
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício 
fi ndo em 31/03/2022; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e 
c) Outros assuntos de interesse social. Encontram-se à disposição dos senhores 
acionistas, na sede social da sociedade, os documentos a que se refere o art. 133 
da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social fi ndo em 31/03/2022. Novo Horizon-
te-SP, 06 de junho de 2022. a) Roberto de Biasi - Diretor Presidente      (7, 8 e 9/6)
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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. BRUNO WILLIAM DE PAULA CUNHA e REBECA HENRIQUE DA SILVA, sendo ELE filho de 
RONALDO CUNHA e de VIVIANE HELENA DE PAULA e ELA filha de SÉRGIO APARECIDO DA 
SILVA e de IVANI HENRIQUE; 

2. DANIEL DUARTE RODRIGUES e CRISTINA PATRÍCIA SANCHES, sendo ELE filho de LUIS 
CARLOS RODRIGUES e de LIDIA BATISTA DUARTE RODRIGUES e ELA filha de SILVIA 
REGINA SANCHES; 

3. MARCOS PEDRO DAS SILVA e STEFANIE CORREA SARAIVA LIMA, sendo ELE filho de 
MOACIR PEDRO DA SILVA e de VALERIA ROSARIA DE FARIA SILVA e ELA filha de CARLOS 
JARDEL SARAIVA LIMA e de LUCELENA CORREA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 06/06/2022. 

 

Editais

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: 
 
FRANCISCO LEITE FURTADO e ANA PAOLA RAFAEL VIEIRA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, nascido em São João Nepomuceno, 
MG, no dia 20 de agosto de 1978, residente e domiciliado a Emílio Trevisan, Nº 650, 
Vila Sinibaldi, São José do Rio Preto, SP, filho de JAIRO NOGUEIRA FURTADO e 
de EDINAH LELIS LEITE FURTADO. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, 
divorciada, nascida em Avaré, SP, no dia 28 de outubro de 1982, residente e 
domiciliada a Emílio Trevisan, Nº 650, Vila Sinibaldi, São José do Rio Preto, SP, filha 
de DIOGO VIEIRA e de MARIA HELENA RAFAEL VIEIRA.  
 
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, 06 de junho de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 

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

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

 
Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de São José do Rio Preto, 
os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento: 
 
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.  
 
WAGNER GOMES VELOSO e VIVIANE PERPETUO RODRIGUES. Ele, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar de produção, solteiro, nascido em Tauá, CE, no dia 10 
de dezembro de 1989, filho de VICENTE GOMES VELOSO e de DAMIANA GOMES 
LIMA. Ela, de nacionalidade brasileira, manicure, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 26 de junho de 1982, filha de DIONISIO RODRIGUES FILHO e de 
MARIA DELMA MARQUES RODRIGUES.  
 
DANIEL DESIR e GUERLANDE GUERRIER. Ele, de nacionalidade Haitiana, 
pintor, solteiro, nascido em Haiti, no dia 17 de setembro de 1985, filho de  e de ANNA 
DESIR. Ela, de nacionalidade Haitiana, confeiteira, solteira, nascida em Haiti, no dia 25 
de maio de 1991, filha de LOUIS ZETRENE GUERRIER e de MARIE BENITA 
ATHENOR.  
 
BRUNO POLIDO BELLONCI e MARIANA MALDONADO D'AMICO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, servidor público estadual, solteiro, nascido em Presidente 
Prudente, SP, no dia 21 de setembro de 1986, filho de GILBERTO IRINEU 
BELLONCI e de SOLANGE DORNELAS POLIDO BELLONCI. Ela, de 
nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
10 de maio de 1988, filha de MARCO AURÉLIO D'AMICO e de SÔNIA REGINA 
MALDONADO D'AMICO.  
  
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, 06 de junho de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 

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

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

 
Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de São José do Rio Preto, 
os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento: 
 
VICTOR HUGO SOARES DIAS e BIANCA RAIMUNDO SANGALETTI. Ele, de 
nacionalidade brasileira, tatuador, solteiro, nascido em Mirassol, SP, no dia 16 de 
janeiro de 1998, filho de DEUSDEDIT DIAS e de GISLEI SOARES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 16 de junho de 1993, filha de ALEXANDRE BIANCHI SANGALETTI e de 
SANDRA REGINA RAIMUNDO SANGALETTI.  
 
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. 
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Lais Accorsi, Daniel Gobbo e Elaine Madalhano, comemoram o su-
cesso da 1ª Copa Rio Preto de Hipismo, que aconteceu no final da 
semana no Recinto de Exposições

Os médicos José Luis Crivelin e Geovanne Furtado de Souza, na 
inauguração do Laboratório da Unimed, no coração da Redentora. 
Foto do colunista Luizinho Bueno

Luizinho Bueno, Fred Tebar, Ed Carlos (Ed Buffet) e o empresário 
Rui Lucato, em área vip na 1ª Copa Rio Preto de Hipismo. Foto do 
colunista Luizinho Bueno

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 

NAÇÕES EM FESTA.
A Barraca Espanhola, sob o sustentáculo do presidente Nel-
son Lois, já escalou um time competente para cuidar dos gê-
neros alimentícios preparados “In Loco” nos dias 16, 17 e 18 
de junho. Como há 2 anos por conta da pandemia a festa não 
foi realizada, o coordenador do evento Juninho Villanova, já 
está preparado para receber uma multidão sedenta de comi-
das típicas de países bons de boca.

BATENDO PALMAS.
Ratificando em bom tom o apoio da família na política que 
deve ser feita para melhorar a vida das pessoas. Lú, deixou 
claro que o Rodrigo é um homem público obstinado pelo que 
faz. Aplaudida pela plateia, a “Prima Dama”, depois de ratifi-
car as qualidades do marido, beijou-o gratificada e devolveu 
o microfone ao Governador pra continuar o seu discurso.

RUMO A BARRETOS.
Constará da cerimônia pública o Programa Nova Frota, Res-
peito à Vida e liberação de recursos para infraestrutura ur-
bana, turismo e outras necessidades da região. O Deputado 
Baleia Rossi já anunciou que vai participar e mandou recado 
ao Pedro Nimer, Presidente da EMCOP – “vai lá que eu que-
ro te abraçar”. E o Pedro vai!

PASSA PORTE CARIMBADO.
As grandes novidades deste ano na Festa das Nações é o lan-
çamento do cartão de visitas que será carimbado em cada 
barraca que for visitada e o sorteio de brindes para os passa-
geiros que completarem o TOUR.

SABORES DA ESPANHA.
Além da Paella tradicional, outras delicias fazem parte do car-
dápio como Patatas Bravas, Tortilla, Puchero e a tradicional 
Sangria. Como um bom descendente dos “TOLEDOS” já tenho 
mesa reservada ao lado do presidente da barraca Nelson Lóis.

A DAMA QUE FAZ  
Luciana Garcia, hoje a 1ª Dama do Estado, casada com o 
governador Rodrigo Garcia, apareceu de surpresa em cima 
do palco num dos eventos desta semana. Depois de tirar o 
microfone das mãos marido, fez questão de discursar confes-
sando a plateia a determinação dele em tudo que faz.

VAI PASSAR POR AQUI.
O governador Rodrigo Garcia passara por Rio Preto no sábado, 
antes ou depois de instalar seu “Governo na Área”, na cidade 
de Barretos, onde com seus secretários fará lá o que fez aqui. 
Participarão do encontro as cidades da 13ª Região Administra-
tiva a partir das 8h30, no Parque do Peão.

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

 Alcer Cup 
Estão abertas as inscrições para a segunda etapa da Alcer 
Cup, corrida de rua de 5 km e 10 km que acontece no dia 26 de 
junho, em Rio Preto. A expectativa dos organizadores é rece-
ber mais de 600 atletas para a prova. O evento é uma parceria 
do SBT Interior e a Alcer, com apoio da Emais Urbanismo.

 Próximo 
domingo

O empresário e educador, Rui 
Lucato, realiza mais uma edi-
ção da Festa Junina, beneficen-
te, do seu Colégio Carlos Cha-
gas Filho, no próximo domingo, 
dia 12, Dia dos Namorados, no 
Villa Conte. A festa em prol do 
Lar São Vicente de Paula, co-
meçará a partir das 12 horas, 
com shows do cantor Ricardo 
Vançan (Seu Moço), Vitorino e 
DJ Glauber. Merci pelo convite.

 1ª Feijoada 
Cacildis

Com todo seu gingado o cantor 
Alexandre Pires, Baile do Ne-
goveio 2, com 3 horas de show, 
será a grande atração da 1ª Fei-
joada da MJ e Cacildis, edição 
2022, no dia 25 de junho, das 
13h às 20 horas, no Clube de 
Campo do Monte Líbano. Festa 
100% open bar e open food. Me-
sas e convites na Óticas Carol, 
no Riopreto Shopping Center.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Se você encontrar um caminho sem 
obstáculos, ele provavelmente não 

te levara a lugar nenhum. 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

ALEA JACTA EST. A advogada Lucineia dos Santos e 
o promotor Marcos Lélis realizaram na Casa de Portugal, o 
lançamento oficial das suas pré-candidaturas, respectiva-
mente, para deputada estadual e deputado federal. O en-
contro contou com a presença do deputado estadual Cam-
pos Machado, presidente estadual do Avante, partido de 
Lucineia e de Lélis.

VACINA CARA Clínicas particulares do país deverão 
começar a oferecer vacina contra covid-19. A imunização tem 
sido feita até agora por unidades públicas de saúde – e de 
graça. As vacinas AstraZeneca deverão ser as primeiras co-
mercializadas ao preço entre R$ 300 e R$ 350 e continuarão 
a ser distribuídas pela rede pública de saúde gratuitamente.
 
UM LUGAR LINDO, anexo ao escritório do enge-
nheiro civil André Attab, no Jardim Vivendas, um espaço com 
várias árvores e imenso gramado, que a médica Dra. Ericka 
Marinho, inaugurou sua bem montada clínica, dias atrás, 
com um big coquetel para os amigos e familiares.

FOI TUDO DE BOM a festa de aniversário do jovem 
Herbert Simões, reunindo sua imensa galera de amigos 
para comemorar a data na tarde do último sábado, em Chá-
cara, nos arredores de Rio Preto.

A COMUNIC, do casal, Elaine Madalhano e Adriano Nu-
nes, será a Assessoria de Comunicação do OBA Festival, Carna-
val 2023, que acontecerá entre os dias 18 e 21 de fevereiro, no 
Recinto de Exposições de Rio Preto. Em breve, vem aí... a data 
da Festa Oficial de lançamento. Que legal! Aplausos!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

A10|

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888


