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Garcia cria força-tarefa para 
fiscalizar preço dos combustíveis
Rodrigo lembrou que São Paulo já tomou medidas próprias para frear o impacto do aumento dos combustíveis

FUNFARME

HB raciona 
insumos e 
prioriza 
oncologia
A Fundação Faculdade 
de Medicina de Rio Preto 
(Funfarme) admite que 
está racionando insumos 
de exames de imagens e 
prioriza a oncologia, a ur-
gência e a emergência. A 
Santa Casa de Rio Preto 
disse através de sua asses-
soria de imprensa que não 
vai comentar o assunto. E 
a Secretaria de Saúde diz 
que não tem problema com 
insumos. CIDADES Pág.5

MIRASSOL
É LÍDER
Mirassol recebeu o São José-RS 
no domingo, venceu e retornou 
a liderança do Campeonato 
Brasileiro Serie C. 
ESPORTES Pág.6

PRF flagra 6 motoristas embriagados no feriadão
Entre os dias 15 e 19 de junho, a PRF realizou a Operação Corpus Christi nas sete rodovias federais que cortam o estado 
de São Paulo, dentre elas a BR 153. Em Rio Preto 272 motoristas fizeram o teste do etilômetro, e 6 motoristas foram 
flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Foi registrado um acidente e uma pessoa ficou ferida. E não houve mortes 
neste feriado de Corpus Christi.  
CIDADES Pág.4

ÀS 6H14

Inverno 
começa hoje 
e vai até 22 
de setembro

CIDADES    Pág.5

ACIDENTE

Motorista
alega apagão 
e invade muro 
de escola
Um Peugeot 307, dirigido 
por uma mulher, de 35 
anos, bateu no muro da 
escola estadual Professora 
Leonora da Silva Carramo-
na, no Jardim Vitória Régia, 
em Rio Preto, às 7h30 deste 
domingo, 19. Para a Guarda 
Civil Municipal, a conduto-
ra alegou que estava tran-
sitando na avenida Major 
Leo Lerro quando teve um 
“apagão” e mal súbito antes 
de bater no muro. 
CIDADES Pág.4

37 CIDADES

Parlamento 
Regional 
avança com 
Plano de Saúde
O presidente da Câma-
ra Pedro Roberto (Pa-
triotas) se reuniu nesta 
segunda-feira, 20, com 
a diretora do Departa-
mento Regional de Saúde 
15 (DRS-15), Silvia Forti 
Storti para discutir a ela-
boração do Plano Regio-
nal Integrado de Saúde 
da Região Metropolitana 
de São José do Rio Pre-
to (RM Rio Preto), com-
posto por 37 municípios. 
POLÍTICA Pág.3

ASSEMBLEIA

Projeto coloca 
Rio Preto como 
‘Rota Turística 
do Tiro’
Projeto de lei do deputado 
estadual Oscar Castello 
Branco (PL) quer criar no 
Estado de São Paulo a “Rota 
Turística do Tiro”. Inicial-
mente são 33 cidades do 
Estado para “a promoção 
e a divulgação dos Clubes e 
Escolas de Tiro nos muni-
cípios integrantes da Rota 
Turística do Tiro”. Entre  os 
municípios estão Rio Preto 
e Votuporanga. 
POLÍTICA  Pág.3

O governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) determinou nesta 
segunda-feira, 20, a criação 
de uma força-tarefa para 
fiscalização de preços de 
combustíveis em todas as re-
giões do estado de São Paulo. 
Profissionais do Procon.SP 
vão atuar para acompanhar 
os preços nas bombas de 
mais de mil estabelecimentos 
nas regiões metropolitanas, 
interior e litoral para che-
car se os valores ao consu-
midor vão acompanhar a 
redução do ICMS ao longo 
da semana. “Pedi para o 
Procon fazer a checagem em 
mais de mil postos de gaso-
lina espalhados pelo estado 
dos preços de hoje”, disse. 
POLÍTICA Pág.3

EM JACI

Mutirão 
coleta exames 
Papanicolau
nesta terça
O município de Jaci por 
meio da coordenação Mu-
nicipal de Saúde vai pro-
mover nesta terça-feira, 
21, das 17h às 20h, o quarto 
mutirão para a coleta de 
Papanicolau. A ação será 
realizada nas duas Estraté-
gias de Saúde da Família.
CIDADES Pág.5

Em Rio Preto 272 motoristas fizeram o teste do etilômetro, e 6 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool

CAMINHONEIROS

Sindicato diz 
que avalia 
paralisação 
para o dia 27
Zé Trovão, líder da gre-
ve de caminhoneiros em 
2018, anunciou na madru-
gada desta segunda-feira 
(20) uma paralisação da 
categoria dia 27 de junho. 
Ele pede que o preço do 
diesel tenha uma redução 
de 25%. O Sindicato dos 
Caminhoneiros de Catan-
duva, com 2.500 filiados, 
informa que ainda não 
decidiu se vai participar 
mas acha desnecessário. 
CIDADES Pág.5Um Peugeot 307 bateu no muro da escola Professora Leonora da Silva
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COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!
Retomando as questões 

voltadas ao sofrimento psí-
quico, vou deixar aqui uma 
síntese do que se considera 
como Transtorno Mental e 
como surgem, mas lembro 
que o assunto não se esgota 
aqui.

Desde muito cedo em nos-
sas vidas ouvimos dizer pela 
cultura na qual nos inseri-
mos, sobre o que se chama 
comumente de loucura. Tal 
termo foi sempre estigmati-
zado, pejorado e direcionado à 
pessoas que “saem da curva”, 
são “doidinhas”, “malucas”, 
dentre outros. 

Tais palavras usadas oca-
sionalmente, podem acabar 
por aumentar o sofrimento 
da pessoa e não colaboram em 
nada para uma ajuda efetiva 
que a auxilie na diminuição 
do quadro considerado “de-
sajustado”.

 Portanto, devemos evitar 
tais termos e nos ater em 
aprender olhar a pessoa e seu 
ambiente, como fontes de so-
frimento, tanto para si quanto 
para os outros que participam 
de sua vida cotidiana.

Transtorno mental é usa-
do então, para descrever uma 
situação anormal de sofri-
mento ou comprometimento 
da saúde mental, que impac-
tam no cérebro da pessoa 
acometida por esta condição. 

Podem trazer um dese-
quilíbrio grande em sua vida 
pessoal, social ou laborativa. 
Estas disfunções pertencem a 
uma cadeia de desregulações 
neuroquímicas em determi-
nados pontos do cérebro.

Esta situação surge a par-
tir de susceptibilidade gené-
tica do indivíduo, portanto 
tem-se aqui um componente 
que se observa por meios 
clínicos empíricos, no qual a 
predisposição encontra um 
meio ambiente, que pressio-
nará os circuitos cerebrais da 
pessoa para se desregularem. 

Sendo assim, a herança 
genética e a mistura de va-
riados genes que se combi-
nam particularmente, podem 
conter tais fragilidades e ao 
encontrar um ambiente coer-
citivo, com punições e contra-
riedades, que não colaborem 
para um desenvolvimento 
saudável, poderão desenvol-
ver algum tipo de transtorno. 

Uma pessoa com essas 
características susceptíveis, 
poderá ter uma fragilidade 
maior em tais circuitos cere-
brais, embora seu cérebro, ini-
cialmente, faça de tudo para 
compensar tais desarranjos. 

Se o ambiente no qual a 
pessoa se insere pressionar 
muito, poderá haver uma 
desconexão, clinicamente 
observáveis, que acarretará 
um sintoma psiquiátrico, 
como exemplo um surto psi-
cótico, uma depressão, uma 
ansiedade, humor deprimi-
do, alucinações, etc. Aqui a 
pessoa necessita de ajuda 
clínica, médica e psicológica, 
para auxiliar seu tratamento e 
restabelecer o que for possível 
em sua qualidade de vida.

Aqui falamos um pouco 
do ponto de vista genético, 
tentando mostrar a grande 
influência gênica sobre nosso 
cérebro, e que segundo estu-
dos na área, se observou que 
não é apenas um gene que 
causa um transtorno mental, 
mas sim uma “conspiração” 
entre eles. Estes genes se so-
mam e são o que chamamos 
de epistasia. Nessa condição, 
vai se conferindo a cada uma 
delas, o risco de um transtor-
no mental se desenvolver. In-

felizmente o problema poderá 
piorar, quando uma pessoa 
trouxer consigo mais de uma 
variante genética. 

Apresentamos um outro 
fator que faz parte desses epi-
sódios, a Epigenética, ou seja, 
o papel do Ambiente! 

Uma dos principais fontes 
de desregulação mental é o 
estresse, muitas vezes presen-
te no ambiente e juntamente 
com experiências traumáticas, 
fatores relacionados à aprendi-
zagem, experiências sensoriais, 
drogas em geral, estar privado 
do sono, má alimentação, toxi-
nas, radicais livres, “gatilhos” 
(traumas), entre tantos, podem 
interferir em expressões gêni-
cas, que poderiam ser “nor-
mais” e que seriam ativados ou 
não, pelo ambiente em que nos 
econtramos. 

Mas seria fácil identificar 
tudo isso em uma condição 
empiricamente observável, 
se estas “desconexões “, não 
fossem facilmente mascaradas 
pela presença de muitas outras 
conexões fracas adicionais. 

Elas aparecem na presenta 
de “gatilhos”, por exemplo, e 
como já dissemos, no uso de 
drogas, abuso infantil, pressões 
sociais, acadêmicas, psicológi-
cas, dentre tantas, que vão 
rompendo os fios (conexões) 
fracas, que estariam sendo de 
alguma forma compensadas, 
e passam a ser expressos em 
crises de ansiedade, depressão, 
etc. Tais processos colocam a 
pessoa em contato direto com 
aquele hormônio do estresse, 
o queridinho cortisol! 

Esse hormônio chamado 
cortisol, que permanece co-
nosco em todo momento, é 
capaz de enfraquecer cada vez 
mais tais circuitos cerebrais 
a se romperem e causar um 
transtorno mental. 

Mas tais circuitos são todos 
ruins?! Obviamente que não! 
Tais conjuntos de emaranha-
dos neurais, que podemos 
chamar de fios, se entrelaçam 
e conduzem a formação do 
cérebro, de uma maneira ge-
ral, na capacidade de falar, 
pensar, mover-se, imaginar, 
sentir, perceber, sentir triste-
zas, alegrias, prazeres, desejos, 
vontades, etc. 

Todos esse conjunto for-
mativo cerebral formam e 
modulam nosso comporta-
mento! Por isso podemos 
dizer que nos comportamos 
internamente, sem nos dar 
conta disso! 

Continuaremos refletindo 
sobre este e tantos outros 
assuntos no próximo artigo 
semanal!

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. 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 Tera-
pia por Contingencias de 
Reforçamento de Campi-
nas) - SP: Demais cursos 
no Lattes Rosemeire A. B. 
Ballestero.

Ivair Cardoso Santana, natural 
de General Salgado – SP, faleceu 
aos 80 anos de idade. Era viúvo 
de Sr. Benedicto Jose de Sant’An-
na e deixa os filhos Carlos Ro-
berto e Sandar (falecida). Será 
sepultada no dia 18/06/2022 às 
16h 30min, saindo seu féretro 
do velório São João Batista para 
o Cemitério São João Batista. 
 
Marisa Ferreira da Silva, natural 
de São José do Rio Preto-SP, fale-
ceu aos 65 anos de idade. Era viúva 
de Sr. Jose Marcelino de Carvalho 
e deixa o filhos Matheus da Silva 
Carvalho. Será sepultado no dia 

FALECIMENTOS E MISSAS

18/06/2022 às 14h, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Natanael Virginio dos Santos, na-
tural de Ubarana-SP, faleceu aos 
86 anos de idade. Era casado com 
Sra. Neusa Leite dos Santos e deixa 
os filhos Marly, Marcio Aparecido 
e Josiane. Será sepultado no dia 
20/06/2022 às 15h, saindo seu fé-
retro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Francisco Bezerra da Silva, natu-
ral de Pedra Branca-CE, faleceu 
aos 76 anos de idade. Era viúvo de 

Sra. Neiva Bezerra da Silva e deixa 
os filhos Solange, Alcione, Elizan-
gela, Maria Viviane e Rosangela 
(falecida). Será sepultado no dia 
18/06/2022 às 17h, saindo seu fé-
retro do velório de Cedral  para o 
Cemitério Municipal de Cedral. 
 
Mauricio Ferraz, natural de Uber-
lândia-MG, faleceu aos 79 anos 
de idade. Era divorciado e deixa 
os filhos Marcelo Ferraz, Luciana, 
Michele, Daniela Cristina. Será se-
pultado no dia 18/06/2022 às 16h, 
saindo seu féretro do velório Cape-
las Prever para o Cemitério Parque 
Jardim da Paz.

Atualmente, em vastas re-
giões da Terra, o simples ato 
de respirar corresponde à abre-
viação da vida. Sofrimentos 
de origem pulmonar e alérgica 
crescem em progressão geomé-
trica. Hospitais e consultórios de 
especialistas vivem lotados com 
as vítimas das mais diferentes 
impurezas.

Abeirar-se do escapamento 
de um veículo é suicídio, tal 
a adulteração de combustível 
vigente por aí. Isso sem citar os 
motores desregulados...

Cidades
assassinadas

Cuidado, estamos respirando a morte!
Paiva Netto

Despoluir qualquer área urbana
ou rural deveria fazer parte do
programa corajoso do político
que realmente a amasse

Quando você se aproxima, por 
estrada, via aérea ou marítima, de 
grandes centros populacionais do 
mundo, logo avista paisagem si-
tiada por oceano de gases nocivos. 

Crianças e idosos moram lá... 
Merecem respeito.

No entanto, de maneira im-
placável, sua saúde vai sendo 
minada. A começar pela psíquica, 
porquanto as mentes humanas 
vêm padecendo toda espécie de 
pressões. Por isso, pouco adian-
tará cercar-se de muros cada 
vez mais altos, se de antemão a 
ameaça estiver dentro de casa, 
atingindo o corpo e a psicologia 
do ser.

Em cidades praieiras, a des-
peito do mar, o envenenamento 
atmosférico avança, sem refe-
rência à contaminação das águas 
e das areias, o microplástico... O 
que surpreende é constituírem, 
muitas delas, metrópoles alta-

mente politizadas, e só de algum 
tempo para cá seus habitantes 
na verdade despertarem para tão 
terrível risco.

Despoluir qualquer área urba-
na ou rural deveria fazer parte do 
programa corajoso do político que 
realmente a amasse. Não se pode 
esperar que isso apenas ocorra 
quando se torna assunto lucrati-
vo. Ora, nada mais proveitoso do 
que cuidar do cidadão, o Capital 
de Deus.

As questões são múltiplas, 
mas esta é gravíssima: estamos 
respirando a morte. Encontra-
mo-nos diante de um tipo de 
progresso que, ao mesmo tempo, 
espalha ruína. A nossa própria.

Comprova-se a precisão ur-
gente de ampliar em largo es-
pectro a consciência ecológica 
do povo, antes que a queda de 
sua qualidade de vida seja irre-
versível. Este tem sido o desafio 

enfrentado por vários idealistas 
pragmáticos.

Entretanto, por vezes, a ga-
nância revela-se maior que a 
razão. O descuido no preparo de 
certas comunidades, para que 
não esterilizem o solo, mostra-se 
superior ao instinto de sobrevi-
vência. (...)

A poluição que
chega antes

A infinidade de poluições que 
vêm prejudicando a vida de cada 
um deriva da falência moral que, 
de uma forma ou de outra, infer-
niza a todos.

Viver no presente momento é 
administrar o perigo. Mas ainda 
há tempo de acolhermos a asser-
ção de Antoine de Saint-Exupéry 
(1900-1944): “É preciso construir 
estradas entre os homens”.

Realmente, porque cada vez 
menos nos estamos encontrando 
nos caminhos da existência como 
irmãos. Longe da Fraternidade, 
não desfrutaremos a Paz.

*José de Paiva Netto ― 
Jornalista, radialista e es-
critor.

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com

A discussão envolvendo 
a desinformação continua 
em evidência mundo afora. 
Aqui no Brasil, a Justiça Elei-
toral se mobiliza para evitar 
máculas nas eleições deste 
ano. A preocupação é justa, 
e a Justiça Eleitoral está co-
berta de razão ao tentar se 
precaver contra esse mal. 
Mas, ao contrário do que mui-
tos pensam, as “fake news” 
não representam qualquer 
novidade no Direito Eleitoral. 
Ao falarmos das “fake news” 
na propaganda eleitoral esta-
mos falando, pura e simples-
mente, da mentira, algo que 
nos acompanha há décadas. 
A mentira na propaganda 
eleitoral é tratada no nosso 
Código Eleitoral (que é de 
1965), e também na Lei n°. 
9.504/97, onde o chamado di-

ARTIGO

Alexandre Rollo

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLESTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

ARTIGO

A Fake News e a
propaganda eleitoral

reito de resposta pode ser con-
cedido nos casos de divulgação 
de afirmações “sabidamente 
inverídicas”. Ou seja, desde 
1965, as mentiras são tratadas 
pelo Direito Eleitoral. Mas por 
que então a desinformação 
gera tantas preocupações? 
Por culpa da internet e seu 
poder de propagação. Antes 
dela, as fontes de divulgação 
das informações eram apenas 
os órgãos de imprensa, onde 
jornalistas, antes das divulga-
ções respectivas, realizavam 
a devida checagem separan-
do do joio (boatos, fofocas e 
mentiras), do trigo (notícia). 
O que era mentira não se di-
vulgava. O que era notícia, sim. 
Com a rede mundial de com-
putadores as fontes de di-

vulgação das informações se 
multiplicaram barbaramente. 
Atualmente, somos bilhões 
de “jornalistas” produzindo, 
divulgando e compartilhando 
todo tipo de informação (ou de-
sinformação), na maioria das 
vezes sem qualquer checagem 
prévia, com o objetivo de se 
obter benefícios econômicos, 
políticos ou, simplesmente, 
para não se perder a piada. 
Fato é que a divulgação da 
mentira na internet virou um 
novo “business” que utiliza 
tecnologia de ponta e muito 
dinheiro a serviço de uma 
estratégia global de desinfor-
mação. Informações falsas 
são um negócio altamente 
lucrativo já que no mundo 
atual, ter muitos seguidores 
ou “likes” vale dinheiro. Infor-
mações falsas circulam com 
velocidade 20 vezes maior do 
que informações verdadei-
ras (a verdade é entediante). 
As informações falsas viralizam 

por conta do nosso gosto pelas 
fofocas (o gatilho é a fofoca). 
Como as informações falsas 
viralizadas na internet têm 
o potencial de literalmente 
derreter candidaturas é jus-
ta a preocupação da Justiça 
Eleitoral e é enorme a nossa 
responsabilidade cívica. Fica 
então a pergunta: como cada 
um de nós pode colaborar 
com uma propaganda eleitoral 
mais verdadeira que desagua-
rá em uma eleição mais justa 
e correta? Mediante prévia 
checagem das informações 
recebidas (antes de qualquer 
compartilhamento), até porque 
o compartilhamento doloso 
de informações falsas tam-
bém gera responsabilidade. 
 
*Alexandre Rollo -- Ad-
vogado, Conselheiro Es-
tadual da OABSP, Doutor 
e Mestre em Direito das 
Relações Sociais pela PUC/
SP.
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Política Fake News
Moraes determina bloqueio de perfis 
do PCO nas redes sociais. Partido de 
extrema-esquerda é investigado

Petrobras
Petrobras nomeia Fernando Borges 
como presidente interino. Ele já ocupa 
o cargo de diretor executivo

Encontro ovorreu na tarde de ontem na Câmara

O governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB) determinou nesta 
segunda-feira, 20, a criação de 
uma força-tarefa para fiscaliza-
ção de preços de combustíveis 
em todas as regiões do estado 
de São Paulo. 

Profissionais do Procon.SP 
vão atuar para acompanhar os 
preços nas bombas de mais de 
mil estabelecimentos nas regi-
ões metropolitanas, interior e 
litoral para checar se os valores 
ao consumidor vão acompa-
nhar a redução do ICMS ao 
longo da semana. 

“Pedi para o Procon fazer 
a checagem em mais de mil 
postos de gasolina espalhados 
pelo estado dos preços de hoje. 
E vou fazer isso regularmente 
para que, no momento em que 
os impostos forem reduzidos, 
avaliar se essa redução chegou 

Garcia cria força-tarefa para 
fiscalizar preços de combustíveis

PREÇO NAS BOMBAS

Rodrigo lembrou que São 
Paulo já tomou medidas 
próprias para frear o im-
pacto do aumento

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

na bomba. Porque muitas ve-
zes ela fica na margem de lucro 
das distribuidoras e também 
de donos de postos”, disse 
Rodrigo. 

“O objetivo é que a gente 
consiga alguma redução final 
para o consumidor de com-

bustível aqui em São Paulo”, 
reforçou o governador. 

A previsão é que alterações 
na arrecadação do ICMS apro-
vadas pelo Congresso e deter-
minadas em decisão provisória 
do STF sejam aplicadas nesta 
semana, ao mesmo tempo em 

que a Petrobras já anunciou 
novos reajustes em vigor a 
partir desta segunda. 

Rodrigo lembrou que São 
Paulo já tomou medidas pró-
prias para frear o impacto do 
aumento dos combustíveis, 
como o congelamento da ta-
xação do diesel em R$ 0,63 
por litro desde o ano passado. 
Porém, a manutenção da po-
lítica de preços da Petrobras 
atrelada ao mercado interna-
cional praticamente elimina 
a efetividade das medidas 
estaduais. 

“São Paulo congelou o 
ICMS do diesel em R$ 0,63 
quando o litro custava R$ 4,90 
e hoje, sete meses depois e 
antes do aumento da Petrobrás 
neste final de semana, o ICMS 
continua a R$ 0,63 e o diesel a 
quase R$ 7”, explicou o gover-
nador.  “O vilão não é o ICMS, 
estão querendo reformar a 
casa começando pelo lugar 
errado. O grande problema é 
a política de preços da Petro-
bras, que tem uma margem 
de lucro enorme comparativa-
mente a outras petroleiras do 
mundo e isso não é justo com 
o cidadão”, finalizou Rodrigo. 

ASSEMBLEIA

Projeto de deputado estadual coloca 
Rio Preto como ‘Rota Turística do Tiro’

Projeto de lei do deputado 
estadual Oscar Castello Branco 
(PL) quer criar no Estado de 
São Paulo a “Rota Turística do 
Tiro”. Apresentada em abril 
deste ano, na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo (Alesp), 
a proposta engloba inicialmen-
te 33 cidades do Estado para 
“a promoção e a divulgação 
dos Clubes e Escolas de Tiro 
nos municípios integrantes 

PRÉ-CANDIDATO

Juíza revoga bloqueio de 
bens do ex-governador 
Geraldo Alckmin

A juíza Luiza Barros Rozas 
Verotti, da 13ª Vara da Fazen-
da de São Paulo, revogou o 
bloqueio de bens do ex-gover-
nador de São Paulo Geraldo 
Alckmin (PSB), decretado em 
um processo aberto por suspei-
ta de improbidade administra-
tiva à época em que foi reeleito 
para o cargo. 

A decisão, que atendeu a 
pedido da defesa do político, 
anulou determinação feita pela 
Justiça Eleitoral de São Pau-
lo em abril de 2019, após soli-
citação do Ministério Público. 

Segundo a magistrada, 
“não há indícios concretos de 
dilapidação de seu patrimônio 

da Rota Turística do Tiro”. 
Entre os municípios citados 
no projeto do deputado Oscar 
Castello estão Rio Preto e Vo-
tuporanga. 

Consta no projeto que tra-
mita nas comissões da Alesp 

que a intenção é o fortaleci-
mento, a ampliação e o desen-
volvimento da atividade nos 
Clubes e Escolas de Tiro, como 
fonte de geração de emprego e 
renda, o incentivo às pessoas 
praticarem o tiro esportivo, 

de defesa, tático e/ou especia-
lizado; e articulação de ações 
conjuntas entre o Poder Exe-
cutivo do Estado, os Órgãos 
Municipais e a sociedade civil. 
“Garantir o fortalecimento dos 
colecionadores, atiradores e 
caçadores - CACs do Estado, 
pois a Rota do Tiro tem o 
potencial de agregar um novo 
atrativo turístico para São Pau-
lo”, diz o deputado autor que é 
Capitão aposentado. 

O projeto é inspirado em 
proposta parecida do Texas, 
nos Estados Unidos, que rece-
be turistas em busca de even-
tos ligados ao tiro esportivo, e 
tornou uma indústria lucrativa 
nos Estados Unidos: o turismo 
de armas. As empresas com 
estandes de tiro exploram, 
ao máximo, esse mercado, 
sediando casamentos e ven-
dendo camisetas de souvenir 
cheias de buracos de projéteis.

que justifiquem a manutenção 
da medida anteriormente 
decretada”. O processo trata 
de suspeita de improbidade 
administrativa.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) 

Projeto coloca Rio Preto como ‘Rota Turística do Tiro’

TRIBUTOS

SP dará descontos em dívidas do ICMS
O Governo de São Paulo 

lançou um programa que prevê 
descontos em juros e multas 
do ICMS de empresas deve-
doras. A Procuradoria Geral 
do Estado (PGE) publicou no 
início de junho um edital para 
contribuintes de ICMS em re-

cuperação judicial. Esse edital 
beneficia os contribuintes com 
descontos de até 40% sobre 
multa e juros e ainda permite 
o parcelamento do débito em 
até 84 vezes. 

Podem se beneficiar da 
medida 577 empresas, com 
15,1 mil débitos tributários 
inscritos em dívida ativa que 
chegam a R$ 7,2 bilhões. 

A transação tributária tem 
previsão na Lei Estadual nº 
17.293/20. Já foram realiza-
dos 67,7 mil acordos e 72,4 
mil débitos parcelados desde 
o início do programa. A ade-
são poderá ser formalizada 
no portal da dívida ativa até o 
dia 10 de dezembro de 2022 
(www.dividaativa.pge.sp.gov.
br/transacao). SP lança programa para pagamento com desconto de dívidas do ICMS

O presidente da Câmara 
Pedro Roberto (Patriotas) se 
reuniu nesta segunda-feira, 
20, com a diretora do Depar-
tamento Regional de Saúde 15 
(DRS-15), Silvia Forti Storti 
para discutir a elaboração do 
Plano Regional Integrado de 
Saúde da Região Metropoli-
tana de São José do Rio Preto 
(RM Rio Preto), composto por 
37 municípios. 

Atualmente a DRS-15 res-
ponde por 102 municípios, 
distribuídos em sete Regiões 
de Saúde, sendo elas, Rio Pre-
to, José Bonifácio, Catanduva, 

Fernandópolis, Jales, Votupo-
ranga e Santa Fé do Sul. 

Iniciativa
A iniciativa do encontro 

visa garantir o agrupamento 
dos municípios integrantes 
da RM Rio Preto em blocos 
regionais, com o objetivo de 
facilitar o planejamento das 
ações e garantir a integração 
dos municípios de Olímpia 
e Severínia que estão na Re-
gional de Saúde de Barretos, 
como também, os municípios 
de Irapuã, Urupês e Sales que 
integram a Regional de Saúde 
de Catanduva. 

A medida faz parte das 

SAÚDE

Parlamento Regional avança 
no Plano Integrado de Saúde

ações desenvolvidas pelo Par-
lamento Regional Metropo-
litano, presidido por Pedro 
Roberto e que visa ampliar 
os investimentos do governo 
do Estado em saúde pública e 
melhorar os atendimentos nos 
municípios. 

Durante o encontro ficou 
estipulado a realização de 
novos encontros com gestores 
municipais e vereadores dos 
municípios integrantes da 
RM de Rio Preto para deba-
ter a implantação de núcleos 
regionais, visando melhorar o 
atendimento de saúde destas 
micro regiões, reduzindo as-
sim a quantidade de pacientes 
encaminhados ao Hospital de 
Base (HB). 

Autonomia
Os municípios terão au-

tonomia para participar da 
elaboração do Plano Regional 
Integrado de Saúde da RM de 
Rio Preto. As datas dos encon-
tros regionais serão definidas 
nos próximos dias. 

Hospital
Na última semana, Pedro já 

havia se reunido com o diretor 
executivo do HB, Jorge Fares 
para debater a elaboração do 
Plano Regional e analisar as 
principais demandas dos mu-
nicípios integrantes da Região 
Metropolitana. 

“Estamos debatendo ações 
concretas para melhoria da 
rede pública de saúde, e per-
cebi que esse desejo ecoa no 
Jorge Fares e na Silvia Storti e 
estamos empenhados em ouvir 
os gestores e vereadores para 
elaboração do Plano Regional 
Integrado de Saúde”, afirmou 
Pedro Roberto.

A iniciativa do en-
contro visa garantir 
o agrupamento dos 
municípios da RM 
Rio Preto em blo-
cos regionais, para  
facilitar o planeja-
mento das ações

O projeto é inspi-
rado em proposta 
parecida do Texas, 
nos Estados Uni-
dos, que recebe 
turistas em busca 
de eventos liga-
dos ao tiro

Podem se beneficiar 
da medida 577 
empresas, com 15,1 
mil débitos tributá-
rios inscritos 
em dívida ativa 
que chegam a 
R$ 7,2 bilhões.

Divulgação Câmara
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Divulgação

Divulgação
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CIDADES Ameaça
Morador do bairro São Francisco, em 
Rio Preto, foi preso sábado após ame-
açar um comerciante com um revólver.

Violência doméstica
Um homem, de 42 anos, foi esfaquea-
do pela companheira, de 38 anos, que 
estava cansada de apanhar.

Uma confusão por causa de 
uma mulher, no Jardim Para-
íso, em Rio Preto, terminou 
com dois homens, de 40 e 41 
anos, agredidos com pedaço 
de madeira e facão por quatro 
rapazes e uma caminhonete 
roubada. 

O veículo foi recuperado 45 
minutos do crime pela Polícia 
Militar e um dos acusados, 
de 32 anos, acabou preso em 
flagrante. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, as vítimas se irritaram 
quando o grupo chamou a mu-

JARDIM PARAÍSO

Briga por mulher termina 
em roubo e com um preso

TRÃNSITO

Piloto morre após bater moto em 
poste e passageiro é internado 

lher de “gostosa” e foram tirar 
satisfação, sendo atacados pelo 
quarteto, que ainda danificou 
a LS200 Triton. 

Em seguida, os suspei-
tos teriam dito “vaza a pé e 
some” e um dos marginais 
teria assumido o volante da 
caminhonete. 

Durante patrulhamento, 
uma viatura encontrou o indi-
ciado dentro do veículo, com 
as pernas para fora da porta do 
passageiro, que estava aberta. 
Ele tentou fugir, mas foi cap-
turado.

Um acidente ocorrido às 3h50 
deste domingo, 19, na aveni-
da Danilo Galeazzi, em frente 
a ABB, em Rio Preto, matou 
Rafael de Mendonça Costa 
Júnior, de 22 anos, que diri-
gia uma Honda CG 150 Titan 
KS. O passageiro, de 19 anos, 
foi estabilizado pela Unidade 
de Resgate e socorrido até o 
Hospital de Base. 
A Polícia Militar foi acionada 
e encontrou duas ambulân-
cias no local. O piloto estava 
sendo atendido pela médica 
do Samu quando veio a óbito. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, a motocicleta se cho-
cou contra um poste de ilu-
minação existente no local. 
As causas do acidente seguem 
sendo investigadas pela Polí-

cia Civil. 

Caminhonete
Uma VW Amarok, de cor 
preta, avaliada em R$ 180 
mil, foi abandonada na tarde 
deste sábado, na avenida Síl-
vio Della Roveri, no Jardim 
Yolanda, em Rio Preto, após 
o seu condutor perder o con-
trole e bater em uma árvore, 
num ponto de ônibus e no 
poste de energia de um imóvel 
particular.  De acordo com o 
boletim de ocorrência, quan-

do uma viatura da PM chegou 
no local não encontrou o mo-
torista que causou o acidente. 
Em pesquisa, os policiais 
militares descobriram que a 
caminhonete é objeto de in-
vestigação por apropriação 
indébita no 3º DP. Na Cen-
tral de Flagrantes, o caso foi 
registrado como fuga de local 
de acidente. A Amarok foi 
apreendida. Até o fechamen-
to desta matéria, a identidade 
do condutor continuava des-
conhecida.

Homens apanham no Jardim Paraíso e caminhonete é roubada

Piloto morre após bater moto em poste e passageiro é internado no HB

Arnaldo Antunes

Mais de 300 alunos, de 6 a 
11 anos de idade, ficaram sem 
aula nesta segunda-feira, 20, 
após todo o cabeamento da 
rede elétrica da Escola Muni-
cipal Professora Edith Pereira 
Gonzaga, em Ibirá, ser furtado. 
O crime aconteceu no último 
domingo, 19, no bairro São 
Benedito. 

Segundo a Prefeitura, o 
caso foi encaminhado para a 
Polícia Civil, que deverá ana-
lisar o circuito de segurança 
de estabelecimentos próximos 
ao local, já que a instituição 
não tem câmeras de monito-
ramento. 

Em nota nas redes sociais, a 
Prefeitura informou ainda que 
a unidade também foi vanda-
lizada. A pasta responsável já 
está trabalhando para que as 
aulas sejam retomadas nesta 
terça-feira, 21. 

“A Prefeitura repudia este 

Mais de 300 alunos ficam sem 
aula após escola ter fiação furtada 

ato covarde, pois quem fez isso 
não pensou que essa atitude 
prejudicaria nossas crianças. 
Tomaremos as devidas provi-
dências para voltar o funcio-
namento da energia elétrica 
do local, com o apoio da Polícia 
Militar. ”, informou a nota. 

A pena para o crime de 
dano ao patrimônio público 

é de detenção de um a seis 
meses, podendo chegar até 
três anos, além do pagamento 
de multa. 

Bateu
Um Peugeot 307, dirigido 

por uma mulher, de 35 anos, 
bateu no muro da escola es-
tadual Professora Leonora da 

Silva Carramona, no Jardim 
Vitória Régia, em Rio Preto, às 
7h30 deste domingo, 19. 

Para a Guarda Civil Muni-
cipal, a condutora alegou que 
estava transitando na avenida 
Major Leo Lerro quando teve 
um “apagão” e ao voltar à cons-
ciência do mal súbito já havia 
batido o carro no muro.

Em outra ocorrência, 
desta vez em Rio Pre-
to, um carro desgover-
nado atingiu o muro de 
uma escola estadual

Motorista diz que teve ‘apagão’ e bate carro em muro de escola estadual 

Baep prende 
jovem após 
roubar lotérica 
no centro

Na manhã desta se-
gunda-feira, 20, um jo-
vem de 17 anos com um 
simulacro de arma de 
fogo artesanal roubou 
uma lotérica na região 
central de Rio Preto. 

A lotérica fica localiza-
da na Rua Bernadinho de 
Campos, após efetuar o 
roubo o jovem ainda ten-
tou assaltar outra pessoa 
na Avenida Bady Bassitt. 

Uma equipe da Baep 
conseguiu prender o jo-
vem. Questionado pelos 
policiais o jovem ainda 
confessou já ter praticado 
roubo a uma farmácia 
na Avenida México e a 
um Mercado na Avenida 
Fernando Costa. 

Em outro assalto, 
ocorrido na madrugada 
deste domingo, 19, na 
avenida América, nas 
imediações do Cemitério 
da Ressurreição, na Vila 
Ercília. A vítima, de 40 
anos, foi espancada por 
três homens e teve o ce-
lular roubado.

Idosa perde 
carteira e tem 
prejuízo de 
R$ 8,4 mil

Uma idosa, de 74 anos, 
moradora no bairro El-
dorado, na Região Norte 
de Rio Preto, teve R$ 
8.390,00 sacados de sua 
conta, após perder a car-
teira com documentos e o 
cartão bancário. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, registrado no 
Plantão no final da tarde 
deste domingo, 19, o cri-
me ocorreu em 10 de maio 
e desde então a vítima tem 
tentado ser ressarcida do 
prejuízo, mas o banco 
alega que não há indícios 
de fraude. 

Investigação
Conforme a aposenta-

da, a justificativa da ins-
tituição não procede, pois 
as movimentações não 
autorizadas excederam o 
limite diário. 

O 2º DP rio-pretense 
ficou encarregado das 
investigações do caso, re-
gistrado como estelionato 
na Central de Flagrantes.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM 

Da REPORTAGEM

Golpistas 
usam nome de 
rio-pretense 
em compras

Um morador do Par-
que das Amoras, em Rio 
Preto, esteve na Central 
de Flagrantes no final da 
manhã deste domingo, 
19, para registrar queixa 
de estelionato. O prejuízo 
é de R$ 3.470,00. 

História
Na delegacia ele dis-

se que ao acessar seu 
aplicativo do banco, às 7 
horas, descobriu que des-
conhecidos tinham feito 
compra em seu nome 
em uma loja de rede, no 
último dia 16, e havia em 
sua conta dez boletos de 
cobrança agendados, de 
R$ 340,70 cada, com 
o primeiro vencimento 
para julho. 

Após ligar para a cen-
tral de atendimento da 
empresa, para denunciar 
o golpe, a vítima procu-
rou a polícia. 

No plantão, o caso 
foi registrado como es-
telionato e segue sendo 
investigado.

Da REPORTAGEM

Entre os dias 15 e 19 de 
junho, a PRF realizou a Ope-
ração Corpus Christi nas sete 
rodovias federais que cortam 
o estado de São Paulo, dentre 
elas a BR 153. Nos quatro 
dias de operação, os policiais 
rodoviários federais fiscaliza-
ram 370 veículos na região de 
Rio Preto e 403 na região de 

Marília. 
Em Rio Preto 272 moto-

ristas fizeram o teste do etilô-
metro, e 6 motoristas foram 
flagrados dirigindo sob efeito 
de álcool. Foi registrado um 
acidente e uma pessoa ficou fe-
rida. E não houve mortes neste 
feriado de Corpus Christi. 

Desde 2008 a Polícia Rodo-
viária Federal atua nas áreas 
de educação, prevenção de aci-
dentes e na coerção de crimes. 

Durante este período mais 

16 milhões de teste de bafô-
metro foram realizados pelos 
agentes em todas as rodo-
vias federais do país, além 
disso,  500 mil  motoristas 
infratores foram retirados das 
rodovias. 

Entre aos anos de 2020 e 
2021 houve uma redução de 
6% nos acidentes causados 
por ingestão de álcool em 
todo país, de acordo com um 
balanço realizado pela Polícia 
Rodoviária Federal. 

Tombou
Na manhã desta segun-

da-feira, 20, um caminhão 
carregado de bagaço de cana-
-de-açúcar tombou na rodovia 
Feliciano Sales Cunha, em 
General Salgado. 

O veículo estava carregado 
com bagaço de cana-de-açú-
car. O motorista não sofreu 
ferimentos. Equipes de uma 
empresa foram acionadas 
para fazer a remoção do ba-
gaço de cana-de-açúcar e do 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

PRF faz 272 bafômetros e flagra 6 bêbados
FERIADO NA BR-153

POTIRENDABA

Segundo o BO, 
quando uma viatura 
da PM chegou no 
local não encontrou 
o motorista que 
causou o acidente.
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SAUDE

HB raciona insumos e 
prioriza oncologia, 
urgência e emergência

A Fundação Faculdade de 
Medicina de Rio Preto (Fun-
farme) admite que está racio-
nando insumos de exames de 
imagens e prioriza a oncologia, 
a urgência e a emergência. A 
Santa Casa de Rio Preto disse 
através de sua assessoria de 
imprensa que não vai comen-
tar o assunto. E a Secretaria 
de Saúde diz que não tem 
problema com insumos e está 
realizando os exames normal-
mente. 

O alerta
O alerta para a falta de 

insumos para exames de ima-
gens é da CNSaúde, entidade 
que representa Hospitais, 

Clinicas e Laboratórios. Bo-
letim da instituição diz que 
há escassez de insumos mé-
dicos e materiais usados em 
exames nas últimas semanas. 
Os maiores prolemas são com 

meios de contraste, iodados e 
à base de gadolínio, usados na 
realização de exames radioló-
gicos e outros insumos como 
soro hospitalar e as soluções 
parenterais. 

Funfarme
A Fundação Faculdade de 

Medicina de Rio Preto (Fun-
farme) admite que houve falta 
recente de insumos (contraste) 
para exames, e que o departa-
mento de Imagens teve que 
mudar o protocolo, avaliando 
com mais critérios, racionan-
do os produtos para priorizar 
os exames oncológicos e de 
urgência e emergência. A Fun-
farme diz que a falta é em todo 
o mundo. 

Nota da mantenedora do 
HB e HCM diz que, segundo o 
Colégio Brasileiro de Radiolo-
gia e Diagnóstico por Imagem 
(CBR), “os motivos para a falta 
do produto no mercado decor-
rem da demanda reprimida 
durante a pandemia e investi-
mentos feitos em aquisição de 
novos tomógrafos para avalia-
ções dos casos de Covid-19”. 

E que o “comércio mundial 
foi afetado por paralisações 
e restrições de circulação de 
pessoas na China.” 

Colégio
A informação do Colégio 

Brasileiro de Radiologia diz 
que há “escassez de iodo, ele-
mento químico essencial nas 
formulações dos meios de con-
trastes, além da interrupção do 
fornecimento do material por 
uma das empresas com maior 
participação de mercado”. Mas 
ressalta que “possui estoque de 
contraste para a maior parte de 
seus exames” e espera que a si-
tuação se normalize em agosto. 

Nota
Nota da CNSaúde também 

informa que a pandemia criou 
gargalos, mas não justifica a 
falta desses medicamentos no 
Brasil. A instituição admite 
que parte do problema foi 
demanda reprimida pelos exa-
mes durante a pandemia, mas 
alega que não á motivo para 
a dificuldade em encontrar o 
insumo para os exames.

Mutirão para coleta de exames 
Papanicolau acontece nesta terça

O município de Jaci por 
meio da coordenação Muni-
cipal de Saúde vai promover 
nesta terça-feira, 21, das 17h 
às 20h, o quarto mutirão para 
a coleta de Papanicolau. 

A ação será realizada nas 
duas Estratégias de Saúde da 
Família e visa atrair mulheres 
que não vão com frequência 
ao ginecologista. Somando as 
últimas atuações, já são mais 
de cem coletas realizadas. 

O exame preventivo é a 
principal estratégia para de-
tectar precocemente as lesões. 
Com o diagnóstico inicial, 
antes que a mulher perceba 
os sintomas, é possível obser-
var alterações causadas pelo 
HPV, câncer de colo de útero, 
infecções vaginais, inflama-
ções vaginais e outras doenças 
sexualmente transmissíveis. 

A recomendação para toda a 
mulher que tem ou já teve vida 
sexual é que realize o exame 
preventivo periódico. 

Para o procedimento, a 
mulher não pode estar mens-
truada, não fazer uso de creme 
vaginal e não ter tido relação 
por 48 horas. O atendimento 

Para o procedi-
mento, a mulher 
não pode estar 
menstruada, não 
fazer uso de creme 
vaginal e não ter 
tido relação por 48 
horas.

é feito por ordem de chegada, 
basta apresentar: cópia do 
RG, CPF, Comprovante de 
Residência e Cartão SUS. Em 
caso de alteração no resultado 
do exame, a paciente será cha-
mada para uma nova consulta 
junto ao ginecologista para 
avaliação do nível da lesão. 

Mulheres interessadas em 
fazer o Papanicolau podem 
comparecer nos ESF’s que 
estão cadastradas, sendo o 
ESF I localizado na Rua Mi-
guel Oskiano, S/N, Cohab III, 
ou no ESF II, que fica na Rua 
Orlando Benedetti, nº 1387, 
Residencial Emanuela. Quem 
não conseguir comparecer nas 
unidades nesta data podem 
entrar em contato para agen-
dar. O expediente é de segunda 
a sexta-feira das 7h às 17h.

EM JACI

VACINA CONTRA COVID

Governo libera 
quarta dose para 
maiores de 40 anos

O Ministério da Saúde liberou 
nesta segunda-feira (20) a 
quarta dose da vacina contra 
Covid para pessoas com 40 
anos ou mais. Em Rio Preto, 
a Secretaria de Saúde disse 
que ainda não tem data para o 
começo da imunização desse 
grupo. Oficialmente, a Se-
cretaria Municipal ainda não 
foi comunicada. A Secretaria 
Estadual informa o imunizante 
que será aplicado, o número 
de pessoas que pertencem ao 
grupo e a quantidade de doses 
que serão enviadas. 
O Ministério deve disparar 
uma nota técnica para as Se-
cretarias Estaduais. 
Está em estudo no Ministério 
da Saúde a possibilidade de 
aplicar a quarta dose, ou a 
dose de reforço, em toda a 
população acima de 18 anos. 
Por enquanto, apenas as pes-

soas com mais de 50 anos 
estão recebendo imunizante 
e agra estão liberadas para as 
pessoas com 40 anos ou mais. 
A Saúde pensa em ampliar 
a imunização por causa do 
aumento de casos em todo o 
país. No entanto, a letalidade 
após a vacina é baixa. A 4ª 
dose para todos acima de 
18 anos depende de estudos 
e notas técnicas dentro do 
Ministério.  
No último sábado (18) o país 
registrou em torno de 20 mil 
novos casos e a média móvel 
de mortes cresceu quase 15%. 
As autoridades têm relatado 
ainda que em torno de 82% 
das pessoas que vão para a 
UTI em decorrência da do-
ença não tomaram a vacina 
ou não receberam a dose de 
reforço. Em Rio Preto, a dose 
de reforço para o grupo com 
50 anos ou mais está sendo 
dada das 7h30 às 15 nas 28 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs).

CAMINHONEIROS

Sindicato diz que 
avalia paralisação

Zé Trovão, líder da greve 
de caminhoneiros em 201,8 
anunciou na madrugada desta 
segunda-feira (20) uma para-
lisação da categoria dia 27 de 
junho. Ele pede que o preço 
do diesel tenha uma redução 
de 25% na bomba. O Sindicato 
dos Caminhoneiros Autôno-
mos de Catanduva, com 2.500 
filiados, informa que ainda não 
decidiu se vai ou não participar 
do movimento, mas acha o mo-
vimento desnecessário. 

O presidente Luís Antônio 
da Silva diz que todos os au-
mentos do combustível estão 
sendo repassados ao frete e 
que não vê problema para a 
categoria nesse momento. Mas 
adianta que o assunto vai ser 
resolvido em Assembleia da 
categoria. 

Os caminhoneiros têm vá-
rias representações diferentes. 

O presidente do Sindicato dos 
canhoneiros autônomos de 
Rio Preto não foi encontrado. 
A representação de Catanduva 
e grande e a base a categoria 
é em 63 cidades do Noroeste 
Paulista. 

HB raciona insumos e prioriza oncologia, urgência e emergência

O  Os motivos 
para a falta do 
produto no mer-
cado decorrem 
da demanda re-
primida durante a 
pandemia e in-
vestimentos fei-
tos em aquisição 
de novos tomó-
grafos

Nota da mantenedora, 
do HB e do HCM

“

“

A ação será realizada nas duas Estratégias de Saúde da Família

Santa Casa diz que não 
comenta o assunto e a 
Secretaria de Saúde in-
forma que seu estoque 
está normal

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM

ESTAÇÃO

Inverno começa 
hoje às 6 h14

Nesta terça-feira, 21, inicia 
a época mais gelada do ano. O 
inverno, que começa a partir 
das 6h14 vai até às 22h04 do 
dia 22 de setembro, com o 
equinócio da primavera. 

No Hemisfério Sul, onde 
está localizado o Brasil, o 
inverno caracteriza-se pelas 
temperaturas baixas, dias mais 
curtos e noites mais longas. As 
regiões Sudeste e Sul do país 
são as mais marcadas pelas 
características típicas do in-
verno, sendo que no restante 
do Brasil as temperaturas são 
mais equilibradas, com pouca 
variação térmica. 

Ao longo do inverno de 
2022, muitas frentes frias vão 
avançar pela costa do Sul e 
Sudeste do Brasil. Algumas 
poderão alcançar até mesmo 

o litoral leste do Nordeste. 
Mas apenas algumas destas 
frentes frias trarão massas de 
ar frio de origem polar, fortes 
e duradouras, que serão carac-
terizadas como ondas de frio. 

Da REPORTAGEM

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Feminino
O Realidade Jovem perdeu por 2 a 1 
para o Taubaté e está eliminado da 
Série A3 do Campeonato Brasileiro 

Mirassol vence o 
São José de 
virada e retoma 
liderança

FUTEBOL

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Mirassol retomou a li-
derança do Campeonato Bra-
sileiro da Série C na manhã 
deste domingo (19) ao ganhar 
do São José-RS, por 2 a 1, de 
virada, no estádio José Maria 
de Campos Maia, em Mirassol, 
pela 11ª rodada. 

Beneficiado pela derrota 
do Paysandu-PA para a Apa-
recidense-GO, por 1 a 0, no 
último sábado (18), o Miras-

sol assumiu a liderança, com 
23 pontos. Já o São José-RS 
perdeu a chance de entrar no 
G8 e é o nono colocado, com 
16 pontos. 

A partida começou aberta 
com os dois times buscando o 
gol. Apesar de o Mirassol ter 
criado as melhores oportuni-
dades, o São José-RS foi quem 
abriu o placar. Aos 22 minutos, 
Marcelo cobrou escanteio e 
o zagueiro Jadson cabeceou 
para o fundo das redes. O time 
gaúcho só não ampliou na 
sequência porque Darley fez 
boa defesa em chute de Mara-
dona. O Mirassol foi para cima 
do São José-RS nos minutos 
finais do primeiro tempo e 
conseguiu o empate ainda an-
tes do intervalo. Em cobrança 
de falta perfeita, Camilo dei-
xou tudo igual aos 44. O gol 
deu um ânimo a mais para o 
time paulista, que voltou com 
tudo para o segundo tempo.
Antes dos dez minutos, foram 
duas bolas na trave de Fábio 

Rampi, com Matheus Oliveira 
e Paulinho. A pressão surtiu 
efeito e o Mirassol conseguiu a 
virada aos 22 minutos. Osman 
aproveitou confusão dentro 
da área do São José-RS e não 
desperdiçou. 

Tabela
Em vantagem no placar, o 

Mirassol passou a valorizar a 
posse da bola e o São José-RS 
não mostrou forças para rea-
gir. No finalzinho do segundo 
tempo, Bruno Ferreira recebeu 
o segundo amarelo e foi expul-
so, deixando o time gaúcho 
com um a menos. 

Os dois times voltam a cam-
po no próximo domingo (26), 
às 16 horas, pela 12ª rodada. 
O Mirassol enfrenta o Botafo-
go-PB, no Almeidão, em João 
Pessoa (PB).

Já o São José-RS recebe o 
Campinense-PB, no Francisco 
Novelletto, em Porto Alegre 
(RS). 

Beneficiado pela 
derrota do Pay-
sandu-PA para a 
Aparecidense-GO, 
por 1 a 0, no últi-
mo sábado (18), o 
Mirassol assumiu 
a liderança.

O América empatou em 
zero a zero com o Penapolen-
se no sábado pela penúltima 
rodada da Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista, a Bezi-
nha. Esse foi o último jogo do 
Rubro no Teixeirão nesta tem-
porada, já que a equipe não 
tem mais chances de avançar 
para a próxima fase. 

O primeiro tempo foi de 
poucas oportunidades para 
ambas as equipes. Os visitan-
tes tiveram a chance de sair na 
frente com um pênalti aos 32 
minutos. Na cobrança, Lucas 
Grossi chutou a meia altura 
no canto esquerdo e goleiro 
estreante Cristiano espalmou. 

BEZINHA

América fica no empate no Teixeirão
Após o fim do primeiro 

tempo, o Penapolense ficou 
com um jogador a menos. Se-
gundo a súmula, o meia Fran-
cisco teria ofendido o árbitro, 
que aplicou o cartão vermelho. 

Com a vantagem numérica, 
o América foi superior na etapa 
final e teve duas grandes chan-

ces. A primeira com Paulo fina-
lizando cara a cara com goleiro 
Leonardo, que fez boa defesa. 
Já aos 48 minutos, Afonso re-
cebeu um passe dentro da área 
e chutou rasteiro. O goleiro do 
CAP, mais uma vez, defendeu. 

Tabela
Com o resultado, o Rubro 

permanece na quinta posição 
com sete pontos, a frente ape-
nas do Andradina. Já o Pena-
polense caiu para a terceira 
posição com 18. O América 
faz sua última partida no ano 
no sábado contra o Catanduva 
fora de casa.  Já o Penapolense 
encara o Andradina.

PAULISTÃO

Novorizontino chega a seis jogo 
sem vitória e demite técnico

O Novorizontino foi supe-
rado pelo Tombense por 3 a 1 
em casa neste fim de semana 
pela 13ª rodada da Série B do 
Campeonato Brasileiro e che-
gou a seis jogos sem vitória. 
O Tigre ficou na bronca com a 
arbitragem pelo fato dois atle-
tas terem sido expulsos. Re-
natinho e Nenê Bonilha (2x) 
marcaram para os visitantes, 
enquanto Quirino anotou o 
gol do Tigre. 

Jogo em casa
Os mandantes começaram 

a partida controlando as ações 
no Jorjão. A equipe mantinha 
a posse de bola e chegou ao gol 

de Felipe Garcia aos 6 minutos, 
em finalização rasteira de Cléo 
Silva, defendida pelo goleiro. 
Pouco depois, em novo chute 
de Cléo, o Tigre por pouco não 
abriu o placar. A finalização 
saiu forte, no centro, e Felipe 
voltou a espalmar. 

Adversários
Apesar do início forte do 

Tigre, a Tombense chegou ao 
primeiro gol aos 19 minutos. 
Em disputa na grande área, a 
bola sobrou para Renatinho, 
que bateu e marcou. Seis mi-
nutos depois, Quirino aprovei-
tou rebote de chute na trave de 
Rômulo e, de cabeça, igualou o 
marcador para fazer justiça ao 
que se desenrolava em campo. 

Ainda na primeira etapa 

o Tigre teve oportunidade de 
virar, novamente com Quiri-
no, mas o centroavante não 
alcançou cruzamento na boca 
de gol.  

Nos minutos finais do 1º 
tempo o VAR chamou o árbi-
tro para rever uma dividida e 
expulsou Gustavo Bochecha, 
gerando muita reclamação. 

2º tempo
No 2º tempo, mesmo em 

desvantagem numérica, o No-
vorizontino seguiu dominante 
no jogo e esteve próximo da 
virada em diversos momentos. 
No ponto alto, Willeam Lepo 
bateu de fora da área, a bola 
explodiu na trave e não entrou. 
Pouco antes, Douglas Baggio 
já havia assustado o goleiro 

Felipe Garcia em finalização 
no alto que tirou tinta da trave. 

Na reta final do jogo, Léo 
Baiano levou o segundo car-
tão amarelo e Novorizontino 
ficou com 9 em campo.  Com 
dificuldade de reposicionar a 
equipe bastante desfalcada, o 
Tigre acabou cedendo dois gols 
para a Tombense. 

Demissão 
Após a derrota, o Novori-

zontino comunicou o desliga-
mento do técnico Allan Aal. 
O clube agradeceu os serviços 
prestados e deve buscar um 
novo nome para a sequência do 
Campeonato.  Na próxima ro-
dada o Novorizontino enfrenta 
o Bahia, na Arena Fonte Nova, 
em Salvador.

Da REDAÇÃO

Os visitantes tive-
ram a chance de 
sair na frente com 
um pênalti aos 32 
minutos.

Time de flag 
do Weilers 
vence pelo 
Paulista

A equipe feminina do 
Weilers entrou em campo 
pela segunda etapa do 
Campeonato Paulista de 
Flag neste domingo (19).  
Novamente foram duas 
partidas, a primeira contra 
o Roosters e a segunda 
contra o Storm. Na primei-
ra partida do dia, as meni-
nas do Weilers dominaram 
do início ao fim, com gran-
de destaque para a defesa 
do Weilers e em especial 
para a jogadora Laura 
Aguilera que pontuou jo-
gando no ataque e na defe-
sa. E o placar foi de vitória 
para o Weilers, por 39 x 6. 

Na segunda partida, 
o Weilers enfrentou a ex-
periente equipe do Storm. 
Em uma partida movi-
mentada e com mudan-
ças constante no placar, 
valeu a experiência da 
equipe da capital para 
controlar o jogo nos mi-
nutos finais e fechar o 
jogo com o placar de 19 x 
32.“Conseguimos a vitória 
no primeiro e infelizmen-
te, apesar de nos esfor-
çarmos muito na segunda 
partida, não conseguimos 
manter o placar positi-
vo”, disse Jennifer Leitão.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O paratleta Claudiney 
Batista, do CAD, de Rio 
Preto, ficou com o título 
na prova do lançamento 
de disco, neste domingo 
(19), na 2ª fase Nacional 
do Circuito Loterias Caixa 
de Atletismo, no Centro 
Paralímpico Brasileiro, em 
São Paulo. 

Ouro

A dupla formada por 
Renato e Vitor Felipe ficou 
com a medalha de prata 
no Mundial de Vôlei de 
Praia, disputado em Roma 
(Itália). A conquista foi 
confirmada após os bra-
sileiros serem superados, 
neste domingo (19).

Prata

Proclamas 

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: 
 
AGNALDO ANTONIO MANCINI e CRISTINI PIVOTTO OLIVEIRA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, engenheiro, divorciado, nascido em Bálsamo, SP, no dia 27 de 
fevereiro de 1976, filho de PAULO MANCINI e de JANDIRA APARECIDA 
EUCLYDES MANCINI. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de julho de 1989, filha de GERALDO 
OLIVEIRA e de ELISABETE PIVOTTO OLIVEIRA.  
 
RODOLFO BRIGATO FERREIRA e HELOÍSA DE MORAES MELO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, engenheiro eletricista, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 20 de abril de 1992, filho de CARLOS JOSÉ MARÇAL FERREIRA e 
de MARIA JOSÉ BRIGATO FERREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de setembro de 1992, filha de 
EDUARDO JOSÉ D'ORANGES MELO e de RENATA MANSANO DE MORAES 
MELO.  
 
LEONARDO FREITAS PARPINELLI e AGATHA THARISSA FERNANDES 
DE CICHIO. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido em 
Junqueirópolis, SP, no dia 10 de fevereiro de 1989, filho de JOSÉ RUBENS 
PARPINELLI e de LUCIANE APARECIDA DE FREITAS PARPINELLI. Ela, de 
nacionalidade brasileira, comissária de bordo, divorciada, nascida em Mirassol, SP, no 
dia 19 de março de 1988, filha de CARLOS DONIZETE DE CICHIO e de SILVANA 
FERNANDES.  
 
MILLER BRUNO REAL CAVALCANTE e LAMICA MARTINS DE 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 26 de abril de 1994, filho de MARCELO JUNIOR 
CAVALCANTE e de LUCIANA ALVES REAL CAVALCANTE. Ela, de 
nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 08 de março de 1996, filha de FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA e de 
CELIA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA.  
 
LUCIANO DONIZETE MANOEL VICTALINO e KELLY TAVARES LIMA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, torneiro mecânico, divorciado, nascido em 
Taquaritinga, SP, no dia 16 de março de 1975, filho de JOSÉ CARLOS VICTALINO e 
de TERESINHA DE JESUS MANOEL VICTALINO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
advogada, divorciada, nascida em Araçatuba, SP, no dia 18 de dezembro de 1975, filha 
de JOSÉ EDISON DE LIMA e de ELIZABETH TAVARES LIMA. 
 
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, 20 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: 
 
IGOR MATEUS MEDEIROS e FLÁVIA ROSSI GONÇALVES. Ele, de 
nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 05 de julho de 1993, filho de PAULO CICERO DE MEDEIROS e de ARLETE 
REGINA DE MEDEIROS. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de agosto de 1991, filha de JESUS SILVERIO 
GONÇALVES e de VÂNIA DE FÁTIMA ROSSI GONÇALVES.  
 
MARCO ANTONIO PIRES DE ASSIS e ANA PAULA THOMAZ. Ele, de 
nacionalidade brasileira, aposentado, divorciado, nascido em Campinas, SP, no dia 16 
de junho de 1960, filho de EUCLIDES PIRES DE ASSIS JUNIOR e de WARIONILTE 
MARIA PIRES DE ASSIS. Ela, de nacionalidade brasileira, arquiteta, divorciada, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de junho de 1961, filha de FARID 
THOMAZ e de RACHEL SCARPELLI THOMAZ.  
 
DIEGO GARCIA PEREIRA e KAROLINE FERNANDA PAULINO 
MARTINEZ. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 11 de julho de 2000, filho de SIMEÃO DE JESUS PEREIRA e 
de ADRIANA GARCIA SERRANO PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
professora, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de junho de 1993, 
filha de MARCOS ANTONIO MARTINEZ e de SIRLENE PAULINO MARTINEZ.  
 
FRANCISCO RÉGIO RIBEIRO DE ALMEIDA e MARCIA MARIA 
FRANCISCA DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, 
divorciado, nascido em Ilha Solteira, SP, no dia 16 de novembro de 1970, filho de 
EDSON GONÇALVES DE ALMEIDA e de MARIA PRENDA RIBEIRO DE 
ALMEIDA. Ela, de nacionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida em 
Recife, PE, no dia 26 de junho de 1980, filha de EDILSON FRANCISCO DE 
OLIVEIRA e de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA.  
 
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, 14 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: 
 
WIRIS YURI DE FREITAS MARTINS e NATIELY CRISTINA TARSIA DOS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de faturamento, solteiro, nascido em 
Mogi Guaçu, SP, no dia 27 de junho de 1998, filho de SAMUEL ANACLETO 
MARTINS e de KÁTIA JANE DE FREITAS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
vendedora, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de fevereiro de 
2002, filha de NILTON JOSÉ DOS SANTOS e de JUSSARA CRISTIANE TARSIA 
DOS SANTOS.  
 
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA FELIX e LYNN PERSAUD BARELLA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, analista de dados, solteiro, nascido em Jales, SP, no dia 25 de 
outubro de 2000, filho de JOSÉ CARLOS FELIX e de FRANCISCA DIAS DE 
OLIVEIRA FELIX. Ela, de nacionalidade brasileira, professora de inglês, divorciada, 
nascida em Santos, SP, no dia 19 de junho de 1998, filha de GUILHERME MOREIRA 
BARELLA e de LOLITE RAMDAI PERSAUD.  
 
OLÍVIA ALVES BARBOSA e RENATA REVERENDO VIDAL KAWANO 
NAGAMINE. Ela, de nacionalidade brasileira, pesquisadora, solteira, nascida em Rio 
de Janeiro, RJ, no dia 27 de janeiro de 1985, filha de IVAN ROBERTO ALVARENGA 
BARBOSA e de DENISE COSTA ALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
pesquisadora, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de janeiro de 
1980, filha de KAZUO KAWANO NAGAMINE e de APARECIDA REGINA 
REVERENDO VIDAL NAGAMINE. 
 
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, 15 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 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento: 
 
RENATO REZENDE CAÓS e JÉSSICA CAMAIARA DOS SANTOS 
CASTILHO. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, divorciado, nascido em São 
Caetano do Sul, SP, no dia 10 de outubro de 1981, residente e domiciliado a Santo 
Antônio, Nº 47, Jardim Europa, São José do Rio Preto, SP, filho de BASILIO CAÓS e 
de EVA ALVES REZENDE CAÓS. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, 
divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de dezembro de 1988, 
residente e domiciliada a Santo Antônio, Nº 47, Jardim Europa, São José do Rio Preto, 
SP, filha de JOSÉ ELIAS DE CASTILHO e de MARIA DO CARMO DOS SANTOS 
CASTILHO. 
 
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, 17 de junho de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 
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Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Ordem do dia Nº 36/2022 - 35ª Sessão Ordinária de 2022
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI

00 – 77/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT (C/ EMENDAS)
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023 e dá outras providências.
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL 
           

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
   Presidente da Câmara –15/06/2022
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Para verificar as 
assinaturas, clique no link: 
http://consulta.siscam.com.br/camarariopreto/documentos/autenticar?chave=Y2B611RP9N1NHRW0, ou vá até o site 
http://consulta.siscam.com.br/camarariopreto/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este 
documento é válido:

Código para verificação: Y2B6-11RP-9N1N-HRW0

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 21 de junho de 2022
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Assinaturas Digitais
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PEDRO ROBERTO GOMES
Vereador - Presidente

Assinado em 15/06/2022, às 14:38:31

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 
 

PORTARIA Nº 6977 DE 15 DE JUNHO DE 2022. 
Nomeia a servidora BRUNA GABRIELA PAPPERT DE SOUZA, ao cargo em comissão de livre 
nomeação e exoneração, de Assistente Legislativo de Gabinete, Referência C-4, lotado no 
Gabinete do Vereador Rossini Diniz, a partir de 14 de junho de 2022. 

 

VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

EXTRATO DE CONTRATO - MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA

TORNA PÚBLICO O SEGUINTE CONTRATO:

CONTRATO 43/2022, ASSINADO EM 20/06/2022 COM A EMPRESA 
CARVENG CONTRUCOES LTDA, TENDO VIGENCIA DE 20/06/2022 A 
19/06/2023, COM VALOR GLOBAL DE R$ 4.233.653,18 CUJO OBJETO É 
A OBRA DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA, NO BAIRRO DE 
NOVA MACAUBAS NO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA.

MIRASSOLÂNDIA, 20 DE JUNHO DE 2022. PREFEITA MUNICIPAL.

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 53/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 72/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 32/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
inquérito de leishimaniose canina.
Data da realização da Sessão Pública: 07/07/2022

Horário: 09h30min.

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte 
Aprazível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça 
São João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 20 de junho de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

Proclamas 

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. ADILSON JANUARIO DA SILVA e MARIA FERNANDA PÔNCIO DA SILVA, sendo ELE filho de EXPEDITO 
JANUARIO DA SILVA e de ZULMIRA MARTINS DA SILVA e ELA filha de RAUL PÔNCIO DA SILVA e de 
TEREZA DE MELO; 

2. FELIPE COLTURATO COIMBRA e VIVIANE PAVANELLI CORAZZA, sendo ELE filho de FERNANDO TADEU 
VANNUCCI COIMBRA e de CARLA MARIA DE LUCCA COLTURATO COIMBRA e ELA filha de MARCOS 
REINALDO CORAZZA e de ROSANI ITO PAVANELLI CORAZZA; 

3. GUSTAVO JUNQUEIRA FERNANDES e ALAYANA MARIA ROSALEM LEITE, sendo ELE filho de VANDERLI 
OLIVEIRA FERNANDES e de ELZA APARECIDA MELEGARI JUNQUEIRA FERNANDES e ELA filha de JOSÉ 
GOMES LEITE e de VERA LUCIA ROSALEM LEITE; 

4. PAULO HENRIQUE DE SOUZA MARCONDES e DANIELA DA CONCEIÇÃO BASTOS, sendo ELE filho de 
PAULO CÉSAR MARCONDES e de GUIOMAR APARECIDA DE SOUZA e ELA filha de DIJALMA BASTOS 
COSTA e de MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO; 

5. ARIEL LUIS GRIECO e DÉBORA FERNANDA QUEIROZ SILVA, sendo ELE filho de ANDRÉ LUIS GRIECO e 
de ADRIANA GRIECO e ELA filha de DAILSON ANGELINO DA SILVA e de KÁTIA QUEIROZ FERREIRA; 

6. MATHEUS MIGUEL RODRIGUES CARVALHO e BEATRIZ GUIMARÃES GONÇALVES, sendo ELE filho de 
CÉLIO CARVALHO DA SILVA e de LUISA FABIANA RODRIGUES DA SILVA e ELA filha de AMAURI 
GONÇALVES e de MARIA APARECIDA GUIMARÃES GONÇALVES; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 18/06/2022. 

  

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. NIVALDO CARLOS MARTINS e LEONICE PEREIRA DE SOUZA, sendo ELE filho de SEBASTIÃO TOSTA 
MARTINS e de APARECIDA DA SILVA MARTINS e ELA filha de JOSÉ PEREIRA DE SOUZA e de ELIZA 
ELOTERIA DA SILVA; 

2. ODAIR RIBEIRO DO ANJOS e MATILDE BARONE, sendo ELE filho de ANTONIO RIBEIRO DOS ANJOS e 
de LEONICE COELHO DUARTE e ELA filha de ANGELO BARONE e de MARINA BELISSIMO; 

3. VILSON LEMES e VILMA RIBEIRO DOS ANJOS, sendo ELE filho de ORACIO LEMES e de GRACIANA 
MARCIA LEMES e ELA filha de ANTONIO RIBEIRO DOS ANJOS e de LEONICE COELHO DUARTE; 

4. JONAS ADRIANO BARBOSA e THAWANE CRISTINA DA SILVA, sendo ELE filho de DONIZETE NATAL 
BARBOSA e de ANA CARLA DA CONCEIÇÃO BARBOSA e ELA filha de LUÍS FRANCISCO DA SILVA e de 
AURELUCIA ALVES DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 20/06/2022. 

  
 

Editais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO 

 

Drº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP143.171, com escritório à Rua Conselheiro 
Saraiva, 317, Vila Ercília, bairro desta cidade de São José do Rio Preto/SP – CEP: 15013-090, 
brasileiro, casado, residente nesta cidade, vem, por intermédio deste Edital para promover a 
convocação da trabalhadora Cristiane Leise Aparecida Soares, CPF 390.884.268-99 para 
comparecer o mais breve possível no escritório com endereço acima informado em seu 
horário de funcionamento, ou seja,  de segunda à sexta feira, das 08h00min. às 11h30min. no 
período matutino e das 13h00min às 17h30min no período vespertino, para tratar de assunto 
referente a Ação Trabalhista de Nº 0011656-47.2018.5.15.0044 em trâmite perante a Justiça 
do Trabalho desta comarca de São José do Rio Preto – SP. 

São José do Rio Preto – SP, 21 de junho de 2022 

 

DRº Alexandre de Souza Matta 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO 

 

Drº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP143.171, com escritório à Rua Conselheiro 
Saraiva, 317, Vila Ercília, bairro desta cidade de São José do Rio Preto/SP – CEP: 15013-090, 
brasileiro, casado, residente nesta cidade, vem, por intermédio deste Edital para promover a 
convocação do trabalhador Rafael de Castro e Souza, CPF 330.030.108-40 para comparecer o 
mais breve possível no escritório com endereço acima informado em seu horário de 
funcionamento, ou seja,  de segunda à sexta feira, das 08h00min. às 11h30min. no período 
matutino e das 13h00min às 17h30min no período vespertino, para tratar de assunto 
referente a Ação Trabalhista de Nº 0011643-82.2017.5..15.0044 em trâmite perante a Justiça 
do Trabalho desta comarca de São José do Rio Preto – SP. 

São José do Rio Preto – SP, 21 de junho de 2022 

 

DRº Alexandre de Souza Matta 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO 

 

Drº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP143.171, com escritório à Rua 
Conselheiro Saraiva, 317, Vila Ercília, bairro desta cidade de São José do Rio Preto/SP – 
CEP: 15013-090, brasileiro, casado, residente nesta cidade, vem, por intermédio deste 
Edital para promover a convocação da trabalhadora Valquiria da Silva Pinheiro, CPF 
454.588.068-16 para comparecer o mais breve possível no escritório com endereço 
acima informado em seu horário de funcionamento, ou seja,  de segunda à sexta feira, 
das 08h00min. às 11h30min. no período matutino e das 13h00min às 17h30min no 
período vespertino, para tratar de assunto referente a Ação Trabalhista de Nº 
0011147-09.2019.5.15.0133 em trâmite perante a Justiça do Trabalho desta comarca 
de São José do Rio Preto – SP. 

São José do Rio Preto – SP, 21 de junho de 2022 

 

DRº Alexandre de Souza Matta 

 Prezado Sra. Daniela Martins da Silva, vimos por meio deste telegrama  
informar que vossa senhoria está faltando ao trabalho a mais de 30  
(trinta) dias, mais precisamente desde o dia 12/02/2022. 
Neste passo e, tendo em vista as informações de que vossa senhoria já  
tem conhecimento, insculpidas na lei, mais precisamente na alínea “i”,  
do artigo 482, da CLT, além das inúmeras tentativas da empresa em  
solicitar vosso retorno ao trabalho, informe que: 
Vossa senhoria está sendo dispensada POR JUSTA CAUSA, como faculta a  
lei, nos termos já citados, por ABANDONO DE EMPREGO, visto que está a  
mais de 30 (trinta) dias ausente do seu posto de trabalho. 
Por fim, requisitamos que compareça à sede da empresa para assinar seus  
documentos rescisórios, dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro)  
horas. 

Atenciosamente, 
Inexxus Comunicações Ltda - ME. 

 

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. ADILSON JANUARIO DA SILVA e MARIA FERNANDA PÔNCIO DA SILVA, sendo ELE filho de EXPEDITO 
JANUARIO DA SILVA e de ZULMIRA MARTINS DA SILVA e ELA filha de RAUL PÔNCIO DA SILVA e de 
TEREZA DE MELO; 

2. FELIPE COLTURATO COIMBRA e VIVIANE PAVANELLI CORAZZA, sendo ELE filho de FERNANDO TADEU 
VANNUCCI COIMBRA e de CARLA MARIA DE LUCCA COLTURATO COIMBRA e ELA filha de MARCOS 
REINALDO CORAZZA e de ROSANI ITO PAVANELLI CORAZZA; 

3. GUSTAVO JUNQUEIRA FERNANDES e ALAYANA MARIA ROSALEM LEITE, sendo ELE filho de VANDERLI 
OLIVEIRA FERNANDES e de ELZA APARECIDA MELEGARI JUNQUEIRA FERNANDES e ELA filha de JOSÉ 
GOMES LEITE e de VERA LUCIA ROSALEM LEITE; 

4. PAULO HENRIQUE DE SOUZA MARCONDES e DANIELA DA CONCEIÇÃO BASTOS, sendo ELE filho de 
PAULO CÉSAR MARCONDES e de GUIOMAR APARECIDA DE SOUZA e ELA filha de DIJALMA BASTOS 
COSTA e de MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO; 

5. ARIEL LUIS GRIECO e DÉBORA FERNANDA QUEIROZ SILVA, sendo ELE filho de ANDRÉ LUIS GRIECO e 
de ADRIANA GRIECO e ELA filha de DAILSON ANGELINO DA SILVA e de KÁTIA QUEIROZ FERREIRA; 

6. MATHEUS MIGUEL RODRIGUES CARVALHO e BEATRIZ GUIMARÃES GONÇALVES, sendo ELE filho de 
CÉLIO CARVALHO DA SILVA e de LUISA FABIANA RODRIGUES DA SILVA e ELA filha de AMAURI 
GONÇALVES e de MARIA APARECIDA GUIMARÃES GONÇALVES; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 18/06/2022. 

  

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. NIVALDO CARLOS MARTINS e LEONICE PEREIRA DE SOUZA, sendo ELE filho de SEBASTIÃO TOSTA 
MARTINS e de APARECIDA DA SILVA MARTINS e ELA filha de JOSÉ PEREIRA DE SOUZA e de ELIZA 
ELOTERIA DA SILVA; 

2. ODAIR RIBEIRO DO ANJOS e MATILDE BARONE, sendo ELE filho de ANTONIO RIBEIRO DOS ANJOS e 
de LEONICE COELHO DUARTE e ELA filha de ANGELO BARONE e de MARINA BELISSIMO; 

3. VILSON LEMES e VILMA RIBEIRO DOS ANJOS, sendo ELE filho de ORACIO LEMES e de GRACIANA 
MARCIA LEMES e ELA filha de ANTONIO RIBEIRO DOS ANJOS e de LEONICE COELHO DUARTE; 

4. JONAS ADRIANO BARBOSA e THAWANE CRISTINA DA SILVA, sendo ELE filho de DONIZETE NATAL 
BARBOSA e de ANA CARLA DA CONCEIÇÃO BARBOSA e ELA filha de LUÍS FRANCISCO DA SILVA e de 
AURELUCIA ALVES DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 20/06/2022. 
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SOCIAL
DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 

CONFRONTO E ABUSOS
Os moradores de rua começam a dar trabalho para quem 
transita pelo centro, Avenidas Alberto Andaló e Bady Bas-
sitt. Os pontos mais complicados são nas praças Dom José 
Marcondes e Ruy Barbosa, ruas centrais do calçadão e Pedro 
Amaral, principalmente em torno da Rodoviária, entre as 
Avenidas Andaló e Bady Bassitt.

RODRIGO NA TV DA CIDADE
Ciceroneado por Juninho Vilanova, um dos responsáveis 
pela realização do grande evento, o passeio com o gover-
nador foi receptivo entre as centenas de mesas e teve uma 
parada rápida, com direito a entrevista exclusiva no estúdio 
aberto da TV RIO PRETO (canal 7 da NET) que, já em nova 
fase, vai transmitir ao vivo a maioria dos eventos políticos, 
empresariais e sociais da cidade. Agora com nova diretoria 
formada pelo Dr. Henrique Dias, Dr. Elias Kassis, Dourival 
Lemes, Roberto Toledo e Abrahão Kackme, a TV Rio Preto 
vai ser o que sempre quis “O Canal da Cidade”.

JUNTOS E MISTURADOS
Quem ajuda com doações e orientações cansou de solidari-
zar-se, assistindo assaltos, consumo de drogas, brigas entre 
grupos e desrespeito a quem tem procurado ajudar com ali-
mentos, roupas e piedade. O pior de tudo é que as instituições 
solidárias estão amedrontadas com a invasão de privacidade 
e a impossibilidade de uma ação mais pesada das autorida-
des competentes, não que elas não agem, mas porque a “tur-
ma” cresce cada vez mais e a perturbação ao grupo de lojistas 
e transeuntes do calçadão chegou ao pico.

O BEM E O MAL
Os vídeos que foram gravados com ações assustadoras no 
centro comercial, principalmente no calçadão, deixaram ator-
mentados, no final da semana que passou, os repórteres da TV-
TEM, SBT e RECORD, que cumprem o exercício jornalístico, 
os lojistas, Guardas Municipais e policiais militares sem ação.

KAFTA PARA O GOVERNADOR  
Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, andou pela região 
no fim de semana e programou uma passadinha ligeira pelas 
barracas da Festa das Nações, no próprio “arraial” do Serviço 
Social São Judas Tadeu, acompanhado do prefeito Edinho 
Araújo e dos deputados Itamar Borges e Geninho Zuliani. 
Abraçado e festejado, Rodrigo foi muito cordial como sempre 
e com uma Kafta no espetinho terminou seu roteiro para um 
novo compromisso em Balsamo em noite de rodeio.

QUE FIQUE BEM CLARO
A Prefeitura, Câmara Municipal, Associação Comercial e 
Empresarial, EMURB, Assistentes Sociais e entidades Be-
neméritas, não cessam no cumprimento de suas obrigações 
sociais, e de ações conjuntas pra manter a ordem e a discipli-
na, fiscalizando de olhos abertos, tanto de quem ajuda como 
também quem recebe a ação. 

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

 Curtindo férias em Miami
Voaram para temporada de férias, compras e curtindo os 
melhores lugares turísticos em Miami, as amigas, Neide 
Guareschi, Claudia Estrella, Márcia Basílio, Cláudia Togni, 
Cássia Pereira, Adriana Ferraz, Ana Paula Torres, Rosânge-
la Pardo, Cidinha Marques, Zezé Enomoto e Pati Gomide.

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
O importante é ganhar. Tudo e sem-

pre. Essa história de que o impor-
tante é competir nçao passa de pura 
demagogia. 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

O MÉDICO DR. EDMO Atique Gabriel esteve no 
programa do Amaury Jr., Rede TV, ontem, falando dos efei-
tos do frio na nossa saúde.

JOYCE SEBA participou com amigas, do jantar em ho-
menagem ao Desembargador Hélio Grasselli, no Félix Pe-
trolli Buffet, no final da semana.

WELCOME TO EXTRAORDINARY. Até o dia 10 
de julho, o Shopping Iguatemi Rio Preto recebe a exposição 
inédita e interativa Welcome to Extraordinary, que vai levar 
o público para uma viagem extraordinária por filmes de um 
dos maiores cineastas norte-americanos, Steven Spielberg.

MAIS QUE UMA BARBEARIA, um clube social 
masculino, seja para cuidar do visual, para se divertir com 
os amigos ou até mesmo para trabalhar por algumas horas. 
Assim é a Spazio di Vito, barbearia conceito que será inau-
gurada em Rio Preto, nesta terça-feira, dia 21 de junho, pelo 
casal Victor Hugo Lopes Xisto e Thatiany Carla Gueia Xisto. 
Instalada em um privilegiado espaço no Alto Rio Preto.

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

A8|

Os noivos, Natan e Marina Arroyo Mesquita, com a médica derma-
tologista Dra. Miriam Delbem Bellon e o empresário Alaércio Bellon, 
no bonito Palácio dos Cedros, Ipiranga, em São Paulo. A noiva, é 
filha, dos rio-pretenses, Dra. Claudia Arroyo e de Marcos Mesquita

Em pose especial, o boa pinta, José Victor Costantini Marques, na festa 
de lançamento do Rodeo Country Bulls 2022, no comando do seu pai, 
Paulo Emilio Marques. Foto do colunista Luizinho Bueno

Lívia Costantini Marques e os filhos Antonio José e Maria Clara em 
coquetel de lançamento do Riopreto Rodeo Country Bulls 2022. 
Foto do colunista Luizinho Bueno

A empresária da moda, Greice Grassi e o empresário educador Rui Lucato, 
em Festa Junina do seu Colégio Carlos Chagas Filho, no Villa Conte Buffet

O pecuarista Manoel Carlos (Manezinho) Lemos com sua mãe Lita 
Lemos na maravilhosa Festa Junina em sua fazenda. Foto do co-
lunista Luizinho Bueno

Os empresários, Téo Carvalho e Bruno Cicuto em badalada noite da “Festa 
do Bacana”, edição Rio Preto 2022, que comandaram no último sábado. O 
evento foi sucesso total. Foto do colunista Luizinho Bueno

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888


